


i 
I , 

RIJKSUNIVERSITEIT . TE GENT 

RECTORAAT VAN 

PROF. IR. D. VANDEPITTE 
GEWOON HOOGLERAAR IN .DE 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE 
WETENSCHAPPEN 

ST-UDIEGIDS 

ACADEMISCH JAAR 1971-1972 

Referentiedatum 1 juni 1971 



I N H: 0 U D S 0 P G A v· E 

DEEL I 

Toelatingsvoorwaarden tot de on~erscheidene graden, die aan de Rijksuniver
siteit te Gent kunnen behaald worden 

·wettelijke graden 9 
Wetenschappelijke graden 14 

Examenreglement 20 

Lessenrooster : 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 

Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

Faculteit van de Rechtsgeleerdheid ............ . 

School voor Crinrinologie . . .' . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Hoger Instituut voor Stedebouw, Ruimtelijke Ordening en 
Ontwikkeling . . . . . . . . 

Faculteit van de Wetenschappen 

Faculteit van de Geneeskunde . . 

• Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 

Centrum voor Biochenue . . . . . . . . . . . . . 
I 

Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen . . 

Faculteit van de Econonrische Wetenschappen . 

Faculteit van de Diergeneeskunde · .. 
Facultèit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 

Faculteit van de Landbouwwetenschappen .......... . 

Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen . : ...•.. 

Interfacultair studie- en vormingscentrum voor ontwikkelings-
samenwerking . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 

Interfacultair centr~m voor de studie van lucht-, 
b.odein- en waterverontreiniging ..... . 

DEEL Il 

Postgraduate en postuniversitaire cyclussen 

Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 

24 

96 

116 

170 

174 

177 

235 

267 

275 

280 

357 

378 

389 

413 

458 

475 

479 

De licentie in het sociaal recht . . . . . . . . . . . . . . . 482 
De licentie in het Europese recht . . . . . . . . . . . . . 482 
Postgraduate leergang over economisch en financieel recht 4R2 

- 3 -

' 



Hoger Instituut voor Stedebouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling 

De licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkelin'g 483 

Faculteit van de Wetenschappen 
De licentie in de bodemkartering 

·De licentie in de moleculaire biologie 
Speciale cyclus in de fundan1entele nematologie 

Faculteit van de Geneeskunde 
Getuigschrift van specialist . . . . . . . . . . . . 
Getuigschrift van de specialisatiestudiën in de anesthesiologie 
De graad van geneesheer-hygiënist . . . . . . . . 
De graad van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde 
De graad van licentiaat in de sportgeneeskunde 

Hoger Instituut voor Lichamelijké Opvoeding 

. 484 

. 484 

. 484 

. 486 
487 
487 
487 
488 

De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding . . . . . . . . 489 

Centrum voor Biochemie 
De licentie in de biochemische wetenschappen 

Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 
. De graad van ingenieur in de ~ervoer- en voertuigtechniek . 

De graad van aardkundig ingenieur ......... . 
De graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen 
De graad van scheepsbouwkundig ingenieur . . . . . . 
De graad van elektrotechnisch ingenieur . . . . . . . . 
De graad van ingenieur in de telecomtnunicatietechnieken 
De graad van ingenieur in de bouwmechanica 
De graad van bedrijfskundig ingenieur . . . 

Faculteit van de Economische Wetenschappen 

.... 490 

. 492 
492 

. 492 
493 
493 . 
494 
494 

. 494 

De speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht 496 
De speciale licentie in de marketing en de distributie . . 496 
De speciale Heentie in de economische statistiek. én de econometrie 496 

Faculteit van de Diergeneeskunde 
De .licentie in de zoötechnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 
Postuniversitaire cyclus over aktualiteitsproblemen in de pluimvee-
path9logie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 

Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 

Tweejaarlijkse cyclus voor psychologische, sociale en experimen-
tele pedagogiek (titularis R. VERBIST) . ... . ........ ·. 499 
Speciale cyclus in de didactiek en didaxologie ( onderwijstechno-
logie ~n geprogrammeerde instructie) (titularis A. DE BLOCK) 499 

- 4 -



Tweejaarlijkse cyclus in de ontwikkelingspsychologie : genese van 
de persoonlijkheid en beinvloedingstechnieke.n (titularis W. DE 
COSTER) ............. · . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Speciale cycius in de socio-psychölogie van het bedrijfsleven (titu-
laris P. COETSIER) .................... · . · · 500 

Faculteit van de Landbouwwetenschappen 

Speciale studiën in de fytofarmacie. en de fytiatrie . . . . . · . . . 501 

Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen 
De graad van industrie-apotheker ................. 502 
De graad van apotheker-specialist in de analyse van de gencesmiddelen502 
De graad van apotheker-specialist in de medische analyse . · .... 502 
Specialisatie in de toxicologische ontledingen . ·; ...... ' ... 503 
De graad van apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen 
en radioprotectie . . . . . . . . . . . .......... 503 

Interfacultair studie- en vormingscentrum voor ontwikkelings
samen werking. 
De licentie en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking . · .. 504 

Interfacultair centrum voor de studie van lucht-, bode1n- en water
verontreiniging 

De licentie in de Inilieusanering ..... . 
Apotheker-specialist in de milieusanering . 
Ingenieur in de milieusanering . . . . . . . 

Mededeling aan de studenten 

- 5 -

. 506 
506 
506 

507 





DEEL I 





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

DE ACADEMISCHE (OF WETTELIJKE) GRADEN 

A. Ops_o mming 

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 klassjeke 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 ür de diergeneeskundige wetenschappen ; 
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 diergeneeskunde ; 
apotheker; 
burgerlijk mijningenieur ; 
burgerlijk bouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk n1etallurgisch 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. Toelatingsvoorwaarden 

I. 

Worden, met ingang van 1 oktober 1965, toegelaten tot alle Universi
taire ·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 
bovendien het bekwaamheidsdiplorna, dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs, hebben behaald. 

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

1. door de inrichtingen voor hoger middelbaar onderwijs (athenea, lycea 
en college·s) ; 

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

wijs. 

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische 
school of van het kunstonderwijs, dte bovendien het bekwaamheidsdiploma 

\ . 

hebben behaald dat toegang verleent tot het hoger onderwijs. 
Het diploma van een hogere secundaire technische school wordt uit-

gereikt : -

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

2. door de examencommissie van de staat voor het hoger secundair tech
nisch onderwijs. 

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

Het bekwaamheidsdipl01na wordt uitgereikt 

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

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

- voor . de leerlingen van de inrichtingen 
voor kunstonderwijs ; 

- voor dè houders van het door de 
· examencom1nissie van de staat uitge

reikte dipl01na van een hogere secundaire 
technische school. 
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C. De houders van een diploma, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor 
het toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

1. door een exan1encommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat 
in de wiskundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige ·weten
schappen, kandidaat-landbouwkundig ingenieur of kandidaat burgerlijk 
ingenieur. 

2. door de examenco1nmissie van de staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voot de toelating tot de graad . van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 

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

E. De houders van een diploma van technisch ingenieur . . 
( 

F. De houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle áf-
delingen), die bovendien een wettelijke of wetenschappelijke graad yan kan
didaat hebben behaald of zullen behalen in een universiteit, een daarmede 
gelijkgestelde inrichting of vóór de examenéommissie van de Staat voor het 
universitair onderwijs. · 

G. De houders van diploma's of getuigschriften, behaald in buitenlandse 
inrichtingen voor sec~ndair onderwijs of in krachtens een internationale 
overeenkomst in België opgerichte inrichtingen voor secundair onderwijs, 
die gelijkwaardig erkend zijn met de gehomologeerde diploma's en getuig-

. schriften van het hoger middelbaar onderwijs en van het hoger secundair 
technisch onderwijs onder bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden. 

- Worden, 1net ingang van 1 oktober 1965, toegelaten tot de graad van 
kandidaat burgerlijk ingenieur en bovendien · tot alle universitaire ·studiën 
welke voorbereiden op een wettelijke graad, de houders van een diploma, 
waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, ep. dat uitge- · 
reikt is : 

1. door een exan1enc01nmissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat-
burgerlijk ingènieur ; · 

2. door de exan1encommissie van de Staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 

OVERGANGSBEPALINGEN 

1. Voor de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift oud 
stelsel (afdelingen Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, 
Wetenschappelijke of Wetenschappelijke B), dat onder de vóór 1 januari 
1965 geldende voorwaarden behaald werd, blijft het universitair onderwijs 
toegankelijk onder de vóór deze datu1n geldende voorwaarden. · 
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Indien zij echter het voordeel van de omnivalentie willen genie en, 
moeten zij het bekwaamheidsdiploma behalen, dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs : · 

hetzij ten overstaan van de exa1nenc01nmissie 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 u ·ter
lijk dtie jaar na het behalen van het humanioragetuigschrift. 

2. De leerlingen, die op 1 januari 1965 een humanioracursus volgden, in 
de retorica 9f in de eerste (hoger middelbaar onderwijs) of wel in het 4de 

' jaar lagere normaalschool, kunnen : 

hetzij het getuigschrift van hoger n1iddelbaar onderwijs behalen, als
mede 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. 

II. 

Niemand wordt toegelaten tot het exa1nen : 
a) van lièentiaat 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 ka di

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

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

daat i.~ de Gern1aanse filologie heeft behaald ; 
f) van licentiaat in de rechten, indien hij niet de graad van kandidaat in de 

rechten heeft behaald ; ' · 

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

h) van licentiaat in de wetenschappen, indien hij niet de overeenstemmen
dè graad van kandidaat in de wetenschappen heeft behaald ; 

i) van apotheker, indien hij niet de graad van kandidaat in de farmaceutis~he 
wetenschappen heeft behaald ; 

j) van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat il) de 
tandheelkunde, indien hij niet de graad van kandidaat in de geneeskundige . 

. wetenschappen heeft behaald ; 
k) van doctor in de dièrgeneeskunde, indien hij niet de graad van kanditlaat 

in de diergeneeskundige wetenschappen heeft behaald ; 
1) van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, indien hij ni de 
, graad van licentiaat in de wijsbegeerte , van licentiaat in de geschiedenis, 
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van li'centiaat ·in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filo
logie, van licentiaat in de Germaanse filologie of van licentiaat in de 
wetenschappen heeft behaald ; 

m)van doctor in de letteren en wijsbegeerte, indien hij niet de graad van 
licentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licen

. tiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filologie of 
van licentiaat in de Germaanse filologie heeft behaald ; 

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

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

p) 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) ; 

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

r) van geaggregeerde yoor het hoger onderwijs, indien hij niet de overeen
stemmende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, 
in de wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergenees
kunde ~ van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, 
van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ing~nieur 
voor· de scheikunde en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

lil. 

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 exa1ninandus 
voldaan heeft aan de voorwaarden tot toelating tot de univer~itaire studiën, 
en voor de overige graden, met ingang v·an het tijdstip waarop de examinan
dus de onmiddellijk voorafgaa11de graad verworven heeft. 
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DE wETENSCHAPPELIJKE GRADEN (*) 

A. Opsomming 
J 

De wetenschappelijke graden, die aan de Rijksuniversiteit te Gent kun-
nen bèhaald worden, zijn de volgende : · 

Kandidaat in de moraalwetenschap ; 
Kandidaat in de. kunstgeschiedenis en· oudheidkunde ; 
Kandidaat in de Oosterse filologie ; 
Kandidaat in de Slavische filologie ; 
Kandidaat in de Afrikaanse filologie èn geschiedenis ; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen ; 
Kandidaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Kandidaat natuurkundig ingenieur ; 
Kandidaat in de economische wetenschappen ; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Licentiaat in de moraalwetenschap ; 
Licentiaat in de kunstgeschiedeni$ en oudheidkunde ; 
Licentiaat in de Oosterse filologie ; 
Licentiaat in de Slavische filologie ; 
Licentiaat in de Afrikaanse filologie en geschiedenis ; 
Licentiaat in de staatswetenschappen ; 
Licentiaat in de sociale wetenschappen ; 
Licentiaat in de bestuurswetenschappen ; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen ; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Licentiaat in de criminologie ; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Natuurkundig ingenieur ; 
Licentiaat in de economische wetenschappen ; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde yoor het hoger secundair onderwijs in de moraalwetenschap ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis 

en oudheidkunde ; 
Geaggregeèrde voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filologïe ; 
Geaggregeerde voor het hoger se.cundair onderwijs in de staats- en sociale 

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

opvoeding; 
Geaggregeerde voör het ~oger secundair onderwijs in de handelsweten

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

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

schappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair· onderwijs in de farmaceutische 

wetenschappen ; 
Doctor ïn de moraalwetenschap ; 
Doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
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Doctor in de Oosterse filologie ; 
Doctor in de Slavische filologie ; 
Doctor in de Afrikaanse filologie en geschiedenis ; 
Doctor in de staatswetenschappen ; 
Doctor in de sociale wetenschappen ; · 
Doctor in de bestuurswetenschappen ; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen ; 
Doctor in de pers- en comJnuiücatiewetenschap ; 
Doctor in de criminologie ; . 
Doctor in de lichamelijke opvoeding ; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen ; 
Doctor in de economische wetenschappen ; 
Doctor ~n de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen ; 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap ; 
Speciaal doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Speciaal doctor in de Oosterse filologie ; · 
Speciaal doctor in· de Slavische filologie ; 
Speciaal doctor in .de Afrikaanse filologie· en geschiedenis ; 
Speciaal doctor in de economische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

ARTIKEL 1. - De rijksuniversiteiten reiken uit : 

1° wetenschappelijke diplon1a's die overeenstemmen' met de diploma's 
betreffende de wettelijke graden bepaald in de gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire 
examens e); 

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

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

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

a) zij die in het bezit zijn van de toelaÜngsbewijzen bedoeld in hoofd
stuk 11 van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academisc~e graden en het programma van de universitaire examens e ) ; 
(*)Deze opsSmming omvat niet de postgraduaat-cyclussen die in divet:se 

fac:ulteiten, instituten en centra _kunnen gevolgd worden . 
. e) Zie A. hierboven: opsomming van de acaderriische graden. 
e) Zie de programma's van de onderscheiden faculteiten, school, instituten en centra der 

R.U.G. 
e) Zie B.I. hierboven : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen ingericht doo de 
universiteit ; 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardige 
geachte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eens
luidend advies van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in hoofdstuk 11 van titel I van voornoemde wetten e ). 

Bovendien moeten de diploma's alsook de getuigschriften van de tussen
examens niet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de bijzondere Glom-
missie ingesteld bij art. 41 van genoemde wetten. · 

ARTIKEL 3. - § I. De in art. 1, 2°, bedoelde1 diploma's hebben betrek
king op: 

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

b) gespecialiseerde studiën, 

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

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

a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in 
hoofdstuk 11 van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekenne van 
de academische graden en het programma van de universitaire examens ; (Zie 
B:I. hierboven : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden). 

b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexan1en ingericht door de 
universiteit ; 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig ge
achte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer, op eens
luidend advies van de faculteit, vrijgesteld ·zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in hoofdstuk II van titel I van voornoemde wetten. (Zie B.I. hier
boven .: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden) 

2° toegelaten worden .tot de studiën die leiden tot de graden van licen
tiaat of ingenieur, zij die de overeenkomstige graad van kandidaat hebben 
behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van geaggregeerde voor het 
hoger secundair onderwijs, zij die de overeenkomstige graad van licemtiaat 
hebben behaald; tot de studiën · die leiden tot de graad van doctor, zij die de 
overeenkomstige graad van licentiaat hebben behaald; tot de studiën die 
leiden tot de graad van speciaal doctor, 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 voor de ·graad van licentiaat ; 
drie jaar .voor ,de graad van ingenieur ; 

( 3) Zie B.l . hierboven : toelatingsvoorwaarden tot de acadeniische graden. 

- 16 -



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 ge~ggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs mag nochtans van deze regel worden 
afgeweken. 

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

ARTIKEL 4. - De Raad van Beheer kan d.e examinandi, die het ·bewijs 
leveren dat zij tnet go-ed 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 centrmn. 

ARTIKEL 5. - De diploma's worden ond~rtekend door minstens vijf 
examinatoren en medeondertekend door de rector. 

Ze vermelden de stof waarover het exiunen liep en bevestigen dat de 
reglementaire voorschriften wat betreft de duur van de studiën en de open
baarheid van de exa1nens in acht werden genomen. Ze bevestigen bovendien 
dat degenen die ze behaald hebben, werkelijk leerling zijn geweest aan de 
universiteit. 

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

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

ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2, 1 o en 2°, koninklijk besluit van 
19 december 1 962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandi
datuur in de moraalwetenschap : de houders van een geh01nologeerd getuig
schrift van Latijn-wiskundige humaniora (*), .van Latijn-wetenschappelijke 
humaniora (*), van modern-wetenschappelijke humaniora (*), van een ge
hqmologeerd of erkend getuigschrift van modern-economische humaniora 
(*) en de houders van een diploma van geaggregeerd leraar voor het lager 
secundair onderwijs (afdelingen : Nederlánds-Engels, Frans-Geschiedenis, 
wiskunde, wetenschappen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding-biologie). 

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

_ 5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

ARTIKEL 2. - Vervallen ingevolge verschijnen van het K.B. van 13 juni 
1964 houdende opri.chting van een Hoger Instituut voor Psychologische en 
Pedagogisch.e Wetenschappen. 

ARTIKEL 3. - Behoudens de' in art. 3, koninklijke besluiten van 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 ge
schiedenis of voor de kandidatuur in de Afrikaanse taalkunde en geschiede
nis: de houders van een gehomologeerd getuigschrift van Latijn-wiskundige 
humaniora (*), van Latijn-wetenschappelijke humaniora (*), van modern
wetenschappelijke humaniora (*), van een gehomologeerd of erkend getuig
schrift van tnodern-economische humaniora (*) en de houders van een 
diploma van geaggregeerd leraar voor het lager secundair onderwijs (afdelin
gen : Nederlands-Engels, Frans-geschiedenis). 

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

ARTIKEL 5. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 11 juli 
1959, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de 
handelswetenschappen : (bedoeld wordt economische wetenschappen) de 
houders van een diploma van geaggregeerd leraar voor het lager secundair 
onderwijs (afdelingen : Nederlands-Engels, Frans-Geschiedenis, wiskunde, 

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden , d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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wetenschappen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding-biologie), van een 
diploma A6/ A 1 van gegradueerde in de handelswetenschappen of van gegra
dueerde van het hoger technisch onderwijs, afdeling boekhouden en admini
stratie, van gegradueerde in de boekhoudkunde. (Aangevuld bij besluit van 
de Raaq van Beheer van de R.U.G. van 3 oktober 1968) 

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 farmaceutische 
wetenschappen, in de diergeneeskundige wetenschappen of in de genees
kundige wetenschappen. : de houders van een gehomologeerd getuigschrift 
van modern-wetenschappelijke humaniora, van een gehomologeerd of erkend 
getuigschrift van modern-economische humaniora. 

ARTIKEL 7. - Mogen zich inschrijven n1et het oog op het behalen van 
de wetenschappelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of 
van Jicentiaat 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 "Nqtre Dame de la Paix" te Namen. 

Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de wetenschap
pelijke graad van apotheker : de houders van een wetenschappelijk diploma 
van kandidaat in de wetenschappen voorbereidend tot de artsenijbereid
·kunde uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, door de Vrije Universiteit 
te Bru,ssel, door de Katholieke Universiteit te Leuven, door de Rijksuniversi- · 
teit te Luik of door de Universitaire faculteiten "Notre Dame de Ja Paix" te 
Namen. 

AR TIK EL 8. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 28 
augustus 1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandida
tuur in de lichamelijke opvoeding : de houders van een gehomologeerd of 
erkend getuigschrift van modern--economische humaniora (*) en de houders 
van een diploma van geaggregeerd leraar voor het lager secundair onderwijs 
(afdelingen : Nederlands-Engels, Frans-Geschiedeni~1 wiskunde, wetenschap- / 
pen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding-biologie J. 

ARTIKEL 9. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van 
de wetenschappelijke graad van kandidaat in de veeartsenijkunde : de 
houders van een wetenschappelijk diploma van kandidaat in de wetenschap
pen voorbereidend tot de veeartsenijkunde, uitgereikt door de Rijksuniversi
teit te Gent, door de Vrije Universiteit te Brussel, door de Katholieke Univer
siteit 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 wetenschap
pelijke graad van doctor in de yeeartsenijkunde : de houders van een 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. 
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schappelijk diploma van kandidaat in de veeartsenijkunde, uitgereikt doo 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 tnoeten 
de belanghebbenden het bewijs leveren, dat zij alle daartoe opgelegde voor
waarden vervullen; zij moeten onder meer het origineel van het vere'ste 
diploma of getuigschrift voorleggen. 

D. Toelatingsvoorwaarden, bepaald bij de oprichtingsbesluiten 
van de onderscheidene wetenschappelijke graden 

Zie de diverse faculteiten, school, instituten, centra, verder in de bro
chure. 

Om tot de examens of examengedeeltén te kunnen worden toegelaten 
1noet bovendien de hierna volgende onontbeerhjke voorwaarde vervuld 
worden: 

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

Examenreglement 

Reglement 'vastgesteld ~ij besluit van de Raad van Beheer van 17 januari 
1968 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 21 april1971. 

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

ARTIKEL 1. - De examens worden georganiseerd door de faculteiten, 
scholen, instituten of centra, die daartoe examencomn1issies opfichten. 

ARTIKEL 2. - De examencomn1issies zijn samengesteld uit ten minste 
vijf leden. Wanneer het evenwel een bijkomend of aanvullend examen geldt 
of indien de examenstof minder dan vier vakken omvat, dan mogen de 
examencommissies samengesteld zijn uit drie of vier ]eden. 

De gewone hoogleraren, buitengewone hoogleraren, hoogleraren of 
docenten, die de leerstof hebben gedoceerd, 111aken van rechtswege deel uit 
van de exan1encom1nissie en hebbèn medebeslissende stem, ongeacht of zij al 
.dan niet verbonden zijn aan de faculieit, de school, het instituut of het 
centrum. 
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Indien een leerstof tijdens het academisch jaar door een overeenkomstig 
de wettelijke en reglementaire bepalingen aangesteld plaatsvervanger volledig 
gedoceerd is, dan maakt de 'Plaatsvervanger van rechtswege deel uit van de 
examencommissie, in de andere gevallen beslissen de faculteiten, scholen, 
instituten of centra. 

ARTIKEL 3. - Indien een lid van de examencommissie om een wette
lijke reden (ziekte, afwezigheid in het buitenland met toeste1nming van de 

. rector, gevallen van overmacht, e.d.) verhinderd is te ondervragen, dan deelt 
hij z_ulks onmiddellijk_ en schriftelijk mede aan de voorzitter van de examen
commissie. 

De faculteit, de school, het instituut, het centrum en, in dringende 
geva11en, de examencommissie, mag dan een lid van het onderwijzend of van 
het wetenschappelijk personeel aanstellen om hem te vervangen. 

Wanneer een lid van de examencommissie op de door de commissie 
vastgestelde dagen en uren niet ondervraagt, dan mag hij door de commissie 
vervangen worden door een ander lid. 

ARTIKEL 4. - Iedere examencommissie wijst een voorzitter en een 
secretaris aan. 

De examens, waarvoor de faculteit, de school, het instituut of het cen
trum als commissie optreedt, worden door de deken, respectievelijk voor
zitter, -geleid. De secretaris van de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum is in dit geval secretaris van de examencommissie. 

ARTIKEL 5. - De examens van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
hebben plaats ten overstaan van de raad van de faculteit 

Het examen van · speciaal doctor wordt afgenomen door een commissie 
die is samengesteld uit de leden van de raad van de bevoegde faculteit, 
school, het instituut of het centrum. 

ARTIKEL 6. - De faculteiten, scholen, instituten of centra regelen op 
de volgens hen meest geschikte manier de roosters va_n de mondelinge, schrif
telijk en praktische examens, alsmede de orde waarin de examinandi zich 
voor de examens moeten aanmelden. 

De examencommissie kan de examinandi ertoe verplichten zich in de 
lokalen van de universiteit ter beschikking van de examinatoren -te houden 
op de dag die voorafgaat aan de eigenlijke examendag. 

ARTIKEL 7. - Vóór de aanvang van de examens delen de faculteiten, 
scholenl instituten of centra aan de rector de rooster mede van de examens, 
met vermelding van de lokalen waarin de ondervragingen zullen geschieden. 
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11. Examenperioden. 

ARTIKEL 8. - Er worden jaarlijks twee perioden vastgesteld waarin de 
examens mogen worden georganiseerd. De eerste vangt aan op de maandag 
van de zestiende week van het academisch jaar en eindigt op de zaterdag van 
de tweeënveertigste week van het academisch jaar. De tweede vangt aan op 
de n1aaüdag vau de vijftigste week van het academisch jaar en eindigt vóór 1 
november van het daa~opvolgende academisch jaar. · 

De examens mogen uitsluitend tij~ens die perioden plaatshebben. 
De examinatoren, die onmiddellijk na het eerste semester wensen te 

ondervragen, moeten daartoe de toestemming van de faculteit, de school, het 
instituut of het centrum bekomen en zelf hun ondervragingen derwijze or
ganiseren dat ze het normaal verloop van de lessen niet hinderen. 

Ondervragingen mogen slechts plaatshebben over vakken waarvan de 
leerstof volledig gegeven is. 

Nochtans mogen de examens voor het behalen van de graden van ge
aggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van de wettelijke en van de 
wetenschappelijke. graad van doctor waarvoor een proefschrift vereist wordt, 

. van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor, buiten de 
hierboven vermelden perioden worden afgelegd. 

In afwijking van de voorgaande alinea kan de Faculteit der Letteren en 
Wijsbegeerte, ten behoeve van de licentiaten die de aggregatie voor hét hoger 
secundair onderwijs in de letteren en wijs begeerte wensen te behalen, een 
buitengewone examenperiode organiseren die gedeeltelijk of zelfs geheel mag 
valle~ in de eerste periode, waarvan sprake in het begin van dit artikel. 

AR TIK EL 9. - In geen geval mag op zon- en feestdagen of tijdens de 
vakanties worden ondergevraagd. 

ARTIKEL 10. - De examenperiode wordt voor gesloten verklaard on
middellijk na de proclamatie van al de resultaten. 

Alvorens de examinandus zich voor de tweede examenperiode mag aan- . 
melden, moet een beraadslaging plaatsgehad hebben over het geheel van de 
examenstof van zijn studiejaar. · · 

111. Werkzaamheden van de examencommissie. 

ARTIKEL 11. - De examens omvatten naast (een) mondeling(e) ge-
deelte(n) ook de door de wet opgelegde schriftelijke gedeelten. ,, 

ledere examinandus mag, wanneer hij daartoe ernstige redenen kan 
laten gelden, aan de voorzitter van de examencommissie de toelating vragen 
om, in de plaats van het mondelinge examen, een schriftelijk examen af te 
leggen, hetzij over de stof van één of meer vakken, hetzij over de volledige 
examenstof. 
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ARTIKEL 12. - De examens worden afgelegd voor de examen
commissie of, met haar instemming, vóór één of meer van haar leden. 

Nochtans moeten de verhandelingen door drie commissieleden en de 
proefschriften door ten minste drie commissieleden worden onderzocht. 

ARTIKEL 13. - ledere examinandus heeft het recht, bij schriftelijk 
verzoek tot de voorzitter van de èxamencommissie gericht, voor ieder 
examen de aanwezigheid van twee of meer commissieleden te eisen. 

ARTIKEL 14. _:_ Niemand mag deelnemen aan het examen van een 
echtgenoot of van een bloed- of aanverwant tot en met de v~erde graad. 

ARTIKEL 15. - De examens worden afgenomen in universitaire loka
len, die toegankelijk zijn voor het publiek en die vermeld worden in een 
bericht, dat vooraf ad valvas of aan de deu~ van het aangegeven lokaal wordt 
uitgehangen. · 

IV. Berq,adslaging van de examencommissie. 

ARTIKEL 16. - De examencommissie beraadslaagt gezamenlijk en be
. slist met meerderheid van stemmen over het aanvaarden, het afwijzen of het 
uitstellen van de examinandi, alsmede over het toekennen van de· graden 
overeenkomstig artikell3 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1967. · 

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

ARTIKEL 117. - De leden van de examencommissies zijn verplicht de 
beraadslagingen bij te wonen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In 
geval van wettelijke verhindering delen de betrokkenen zulks mede aan de 
voorzitter van de examencommissie. 

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

ARTIKEL 18. - De beraadslagingen van de examencommissies zijn 
geheim.' 

V. Toekennen van de graden. 

ARTIKEL 19. De voorzitters van de examencommissies maken, in 
openbare zitting, de resultaten van de beraadslagingen bekend. 

De faculteiten, scholen instituten of centra mogen een speciale plecJüig
heid organiseren voor het uitreiken van het einddiploma. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Blandijnberg 2- Tel: 23.38.21. (10 lijnen) 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

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

A. WETTELIJKE GRADEN . 

Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, 
doctor en geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de : 

1) wijsbegeerte 
2)geschiedenis: richtingen voor de licentie : - Oudste tijden 

- Klassieke oudheid 
- Middeleeuwen 
-Nieuwe tijden 
- 'Nieuwste tijden 

3) klassieke filologie : richtingen voor de licentie : 
-Grieks 
-Latijn 
- Geschiedenis der oudheid 

4) Romaanse fi.Zologie 
5) Germaanse filologie 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de : 
1) mor.aalwetenschap 
2) Oosterse filologie (Bij besluit van de Raad van Beheer van 16 septem
. her 1 970 wordt de richting "Oosterse taalkunde en geschiedenis", 

geleidelijk van het academisch jaar 1970-1971 af, vervangen door 
"Oosterse filologie") 

3)Slavische filologie (Bij besluit van de Raad van Beheer van ·17 juni 
1970 wordt, geleidelijk van het academisch jaar 1970-1971 af, de 
richting "Oost-Europese taalkunde en geschiedenis" vervangen door 
"Slavische filologie") 

4) Afrikaanse geschiedenis en filologie : 
·richtingen voor de licentie : -Geschiedenis 

-Filologie 
(Bij besluit van de Raad van Beheer van 20 januari 1971 en geleide
lijk van het academisch jaar 1971-1972 af, wordt de richting "Afri
kaanse taalkunde en geschiedenis" vervangen door "Afrik,aanse ge
schiedenis en filologie'') 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de : 
1) moraalwetenschap 
2) Slavische filologie . 

- 24 -



TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Wetenschappelijke graden in de moraalwetenschap : 

- tot de kandidatuur : 

a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 

2, 1 o van het koninklijk besluit van 30 september 1964(cf. p.16); 
b) de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (oud 

stelsel, bekomen vóór 1965) (art. 2, I o van het koninklijk besluit 
van 19 december 1962) en de houders van een gehomologeerd 
getuigschrift zoals voorzien in art. I, 1 ste lid, van het besluit van 
de Raad van Beheer van 26 februari 1964(cf. p. l7); 

c) de houders van eeri getuigschrift waaruit blijkt dat zij met vrucht 
de voorbereidende proef voor toelating tot het examen van kandi
daat in de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald bij 
art. I 0, van de gecoördineerde wetten (coördinatie op 31 decem
ber 1949) op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens (art. 2,2° van het konink-
lijk besluit van 19 december 1962); · 

d) voor een examencommissic aangesteld door de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte een toelatingsexamert afgelegd hebben 
zoals voorzien in art. I, 2de lid, van het besluit van de Raad_ van 
Beheer van 26 februari 1964(cf. p.18); 

- tot de licentie : de ' houders van het overeenstemmend kandidaats
diplom'a; · 

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : de houders van 
het overeenstemmend licentiaatsdiploma: 

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

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

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

a) zij die voldoen aan de toclatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 

2, 1° van het koninklijk besluit van 30 september 1964(cf. p;l6)~ 
b) de houders van een gehomologeerd getuigschrift zoals voorzien in 

art. 3 van het besluit van de Raad van Beheer van 26 februari 1964 
(cf. p.l8): 

c) de houders van een gehomologeerd getuigschrift waaruit blijkt dat 
zij met vrucht een cyclus van 6 jaar middelbare studiën gevolgd 
hebben met inbegrip van de derde, de tweede en de retorica van 
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~~ een Grieks-Latijnse humanioracursus (uitgereikt onder de vóór 1 
1 ~ januari 1965 ·geldende voorwaarden · : d.w.z. zonder dat een be-
:1 kwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te 

vangen); 

il 

d) de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met vrucht 
de voorbereidende proef voor toelating tot het examen van kandi
daat in de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald bij 
art. 1 0, van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 
examens. (coördinatie op 31 december 1949); 

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

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische 
. filologie : de houders van de overeenstemmende graad van licentiaat; 

- tot het doctoraat : de houders van de overeenstemmende graad van 
licentiaat ; 

- tot pet speciaal doctoraat de houders van de overeenstemmende 
graad van doctor. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

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

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

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

4° Het examen voor de graad van d~ctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een .stelling door de 
commissie aangenomen. Het mag slechts worden afgelegd tenminste één 
jaar na het bekomen van het overeenstemmend diploma van licentiaat. 

5° Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een aantal bijstellin
gen, alsmede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden 
afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het overeenstemmend 
diploma van doctor. ' 
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Verklaring van de gebruikte tekens 

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

CO) 
eo) 
(-) 
(-) 
(+) 
(++) 
(/) 

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

= eerste halfjaar 
= tweede halfjaar 
= te volgen in de 1 e kandidatuur/licentie 

te volgen in de 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de Ie en 2e kandidatuur/licentie 

te volgen in de Ie of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 
examinandus) 
cursus om de 2 jaar gedoceerd : wel in 1971-1972 
cursus om de 2 jaar gedoceerd : niet in 1971 - 1972 

= oefeningen in groepen, dagen en uren la!er te bepalen 
= in groepen 
= 20 weken per jaar 

gedurende de maanden oktober en november 
Studenten die een licentieverhandeling voorbereiden met een 
taalkundige strekking dienen de cursus "Logica en taalweten
schap" te volgen. Studenten die een verhandeling voorbereiden 
met een literaire strekking dienen ofwel de cursus "Grondige 
vraagstukken van de wijsbegeerte : cultuurfilosofie" ofwel de 
cursu,s "Bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte" 
te volgen. · 
5 uren gedurende één jaar 
1 e jaar 
2e jaar · 
1 0 uren gedurende één jaar 
1 5 uren gedurende één jaar 
20 uren gedurende één jaar 
30 uren gedurende één jaar 
30 uren gedurende elk ,der twee jaren 

- 45 uren gedurende elk der twee jaren 
60 uren gedurende elk .der twee jaren 
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F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

I ' Leergangen Titularis maanda~ dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
l. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (00 ) E. VERMEERSCH 15-16'1/2 Bland.ijnberg, 2 

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

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

4. Psychologie(*) ...... ,__. . . . . . . . . . W. DE COSTER ll-13 Bland.ijnberg, 2 
I . 

~ 5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0
) • • • E. VERMEERSCH 15-17 Bland.ijnberg, 2 

I 
.6. Ethica(*+**) . . . . . . . . . . . . . . . . J. KRUITHOF 16-18 (*) 10-12 (**) Paddenhoek (*) 

Blandijnberg, 2 
(**) 

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

8. Encyclopedie van de wijsbegeerte(*+**) . . R. BOEHM 17I/r19 Blandijnberg, 2 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE:: 
Zes door de examinandus met goedkeuring van de 
examencommissie gekozen cursussen, die elk ten
minste één college omvatten dat voorkomt op het 
programma van een universiteit (twee te volgen in 

L 
de eerste kandidatuur, vier in de tweede kandi-- - -
datuur). ~ 

~- -~Voor ® verk~:~~~ d~ ~b~~ik~ tek~:. ,··zie p. 27. •c- ~-- - ~-~~ -~ - - . ·. - -- -- -- -- - - . .. - = ~~~ ~~~-~ • ~- ~~ 



N 
\0 

I 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
Drie cursussen naar keuze uit 1 t.e.m. 4 

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van d'e 
Oudheid (0 ) ••••••••• 0 • 0 •••• 0 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (0 ) 0 0 •••• 0 ••••••• 

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) 

4. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Hedendaagse Tijden (0 0) 

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

Oudheid (0 ) •••••• 0 •••••••••• 

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

7. Verklaring van Wijsgerige teksten uit de 
Moderne Tijden (0 0). • • • • • • • • • • • • • 

8. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Hedendaagse Tijden (0 ) •••• 0 •••••• 

9. Algemene metafysica (OO) ........... 

10. Axiologie (00 ) ................ 
of 

11. Esthetica (0 ) ••••••••••• 0 ••••• 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

A. lANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

- . 
_A. lANSSENS 60 uur/jaar Blan~jnberg, 2 

R. BOEHM 17-19 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-19 Blandijnbèrg, 2 

J 

~ 

A. lANSSENS 11-12 Blandijnberg, 2 

' 
A. lANSSENS 14-15 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 14-15 Blandijnberg, 2 

1. KRUITHOF 
' 

60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

t - -· 
J. KRUITHOF 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. lANSSENS _j 14-16 Blandijnberg, 2 
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I 

FACUL TElTVAN DE LETTlREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) -
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdàg woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Grondige studie van vraagstukken uit de 
wijsgerige antropologie (0 0) ......... E. VERMEERSCH 15-17 BlandijJJberg, 2 

. -·· 
13. Grondige studie van vraagstukken uit de 

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

14. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0 ) .................. J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

15. Geschiedenis en theorie van het weten-
I schappelijk denken (0 ) ............ L.APOSTEL - 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
w . 
0 16. Epistemologie (00 ) L.APOSTEL 8-10 Blandijnberg, 2 
I 

•••••••••• 0 •• • 

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

wijsgerige antropologie (00.) ......... E. VERMEERSCH 14-15 Blandijn berg, 2 

18. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : - \ 

logica (00) ................... L. APOSTEL 12-13 Blandijnberg, 2 

19. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
ethica (0 ) .................. J. KRUITHOF 18-19 Blandijnberg, 2 

20. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : .. 
fenomenologie (0 ) .............. R. BOEHM - 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 -

21. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
esthe.tica (0 ) ...... ........... . ... A. lANSSENS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-_ 1{. CURSUSSEN NAAR KE.QZE: 

I 
Twee door de examinandus met goedkéunng van 
de examencommissie gekozen cursussen, die elk -tenminste één college omvatten dat voorkomt op 
·het programma van een universiteit . f 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 2 7. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de wijsbegeerte 
-· --- --.. ·-

Plaats Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
--:. 

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

2 . . . . _,. 
De geschiedems der opvoedkunde (00 ) R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die Atheneum-
voorkomen op het prögramma der athenea, 30 uur/jaar Lyceum 
partim : zedenleer .............. A. VAN CAUWELAERT Blandijnberg, 2 

partim : algemene wijsbegeerte (00 ) ..... L. APOSTEL 30 uur/jaar theorie Blandijn berg, 2 

w 
partim : sociale wijsbegeerte (0 ) J. KRUITHOF ~ 30, uur/jaar theorie Blandijn berg, 2 ....... 

Niemand kan zich aanmelden, voor dit examen zo hij ·niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één faar, 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 geve!! over onderwerpen, vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het pro-
gramma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijk_tijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

·- - ~ -- --

' .- -
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

- ~ Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 
, ~ 

Leergangen Titularis -maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. Geschiedenis van Griekenland en Rome (00) P. LAMBRECHTS 
j ' 17-18 · Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... J. DHONDT 11 1/z-1iV2 Blandijnberg, 2 

4. Geschiedenis van de Nieuwe Tijden (00 ) ... C. VERLINDEN 9:10 Blandijnberg, 2 
. I 

Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (00
) 

~ 

w s· .. J. DHONDT 9-11 (1) Blandijnbcrg, 2 
N 

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

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

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

8a. Oudste Tijden . . . . . . . . . . . . . . . . . S. DE LAET 16-18 Blandijnberg, 2 

8b. Griekenland en Rome ............ P. LAMBRECHTS 8-10 Blandijn berg, 2 

8c. Middeleeuwen {00) ....... ' ..... R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 - . 
8d. Middeleeuwen (0 ) .............. W. PREVENIER 10-12 Blandijnberg, 2 

--
8e. Nieuwe Tijden ................ C. VERLINDEN 11-13 mandijnberg : 

-
8f. Nieuwste Tijden J. DHONDT 11-13 Blandijn berg, 

--. - - - ... --- -- -
Encyclopedie der geschiedenis, twee ' 
partims te kiezen onder : 

S. DE LAET 
. 

9a. Ouds te Tijden ( * *) ............. 14-16 (1) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
-



w 
w 
I 

-

-- Leergangen 
~~ 

9b. Griekenland en Rome(**) •••••••• 0 

9c. Middeleeuwen (* *) 0 • 0 • •••• 0 •••• 

9d. Nieuwe Tijden (* *) •••••• 0 ••••• 

9e. Nieuwste Tijden(**) •••••• 0. 0 • •• 

10a. Paleografie, met oefeningen(**) ...... 
of 

lOb. Latijnse epigrafie, met oefeningen(**) ... 
Twee talen naar keuze uit : (een taal in 
de eerste kandidatuur, een andere taal 
in de tweede kandidatuur) 

11a. Vertaling van historische teksten uit 
het Klassiek Latijn (0 ) ••••• 0 • ••••• 

11 b. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn {00) ........... 

llc. Vertaling van historische teksten uit het 
Middel-Nederlands (00) ••• 0 •••• 0 0. 

11d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ............. 

lle. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks (00) ••••• 0 ••• •••• 

llf. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels ••••••••• 0 0 •• 0 • ••••• 

Voor de verklaring van de gebru~kte tekens : zie p. 27. 

FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) ) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. LAMBRECHTS 16-18 (2) .. Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 9-11 (2) Blandijnberg, 2 

C. VERLINDEN 10-11 Blandijnberg, 2 

J. OHONOT 16-17 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 10-11 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 10-11 Blandijnberg, 2 

~ .. 

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

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

-
A. VAN ELSLANDER 12-13 Blandijnberg, 2 

G. DE POERCK 11-12 Blandijnberg, :i 

R. BOGAERT 11-12 Blandijnberg, 2 

' R.DEROLEZ 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 



.-- - . --

w 
~ 

I 

Leergangen 

llg. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits ...... . ......... . 

llh. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans . . . ·. . . . . . . . . . 

lli. Vertaling van historische teksten uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ..... . 

llj. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans ........... . 

llk. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw . . . . . 

111. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch {0 ) • • . • . • • • • • • • • 

12a; Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen { *) . ." . . . . . . . . . . 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Titularis Plaats 

G. DE SMET 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. VAN NUFFEL Univ., 2 

C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. LOTHE 12-13 Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 14-16{1) Blandijnberg, 2 
~---------------0[------------;---~-----------;-------r------+-----~------~------~------~------------~ 

l(l) 

9-11{1) Blandijnberg, 2 

13. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten : Oudheid {0 ) • . • • •.•.•••. I H. MUSSCHE 16-17 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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.... 

.. 
Leergangen -

14. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
sche kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (0°) ............ 

15. Historisch overzicht van de belangrijkste . 
wijsgerige stelsels (0) ............ 

16. Retrospectieve menselijke aardrijkskunde 
(00) ..................... 

17. Inleiding tot de economie (*) . . . . . . . . 
Twee cursussen naar keuze uit : 

18. Inleiding tot de ~lgemene rechtsleer (**) 

19; De vormen van het religieus leven (**) ... 

20. De sociologie(**) .............. 

21. Algemene statistiek, met praktische oefe-
ningen (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. · Inleiding tot de etnologie (**) ........ 

23. Psychologie (**) .. · ............. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens.: zie p. 27. 

I 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) ~ 
'V) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. DE MAE.YER 16-17 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 10-11% Blandijnberg, 2 I 

I 

I 

I 

A. VERHULST 14-16 Blandijnberg, 2 I 

I 

N • ~ 0%-12Vz(l) Univ., 8 
! 

W. CALEWAERT 18-19 ~ Blandijnberg, 2 

P. /LAMBRECHTS 15-16 \ Blandijnberg, 2 I 
I 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-12 - Blandijnberg, 2 

-

-
N • 14-15Vz Blandijnberg, 2 

N. 14-16 (2) Blandijnberg, 2 
I 

W. DE COSTER 11-12 Blandijnberg, 2 
. 

. . 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
Ins te llingen van de Oudste Tijden (00) • . • • I S. DE LAET 

Econ< omische en sociale geschiedenis van 
de Ou udste Tijden (0 ) • • • • • • • • • • • • • I S. DE LAET 

Cult u urgeschiedenis van de Oudste Tijden 
{0) 

HistoJ rische kritiek, toegepast op een periode 
van de e geschiedenis ( *+* *) . . . . . . . 

cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 12 
avingstechniek, met oefeningen op · 
errein (00) • • • • • • • • • • • • • 

Natio nale en provinciaal- Romeinse archeo-
(Oo) ............... . logie 1 

Fysü 
lijke 
deel 

·kun( 

Fysi! 
lijke 
deel 

eh milieu in verband met de ruimte
ordening, met praktische oefeningen; 
b - bodemkunde en fysische aardrijks.-
e (*) ............... . 

eh milieu in verband met de ruimte
ordening, met praktische oefeningen; 
a- geologie(*) ....... : .. . 

Regio onale aardrijkskunde, met inbegrip 
uchtfotointerpretatie, met praktische van Iu 

oefen ningen (*) ............. . 

S. DE LAET 

S. DE LAET 

. , S. DE LAET 

. , S. DE LAET 

N. 

N. 

N. 

).-

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

8-10 

16-18 

8-10 

14-16 

16-18 (2) 

8-10 

14-16 (1) 

16-18 (1) 

10-12 (2) 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 27. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 55 
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F ÁCULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangên - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

10. Historische geografie - problemen, bron-
oen en methode(~) ............. A. VERHULST 

11. Latijnse epigrafie ( *) ............ P. LAMBRECHTS 10-11 

12. Numismatiek der Oudheid . . . . . . . . . . P. LAMBRECHTS 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

zie p. 46 en 47 
V 

) 

'. 

-· ·- -

:Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27 

.: 

vrijdag zaterdag Plaats 

. / 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15 Blandijnberg, 2 

-

. 

' 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen I Titularis I rmandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

'-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .. P. LAMBRECHTS Blandijnberg, 2 

2. Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) P, LAMBRECHTS Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekçnland en Rome (OO) . . • • • ~. • • . I R. BOGAERT I I 10-12 I I I Blandijn berg, 2 

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

I 
w 

4. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën : 
Oudheid (0 ) ............... A. JANSSENS Blandijnberg, 2 

00 -. 
5. 'Geschiedenis van de Griekse letterkunde (0 ) H. VAN LOOY Blandijnberg, 2 

6. Geschiedenis van de Latijnse letterkunde 
(00) ................... . IJ. VEREMANS I I 14-15 I I I Blandijnberg, 2 

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid 
'(00) ................... . I H. MUSSCHE I I 12-13 I - I I I Blandijnberg, 2 

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren(*) . . . . . . . . . . . ·. . . . . . I P. LAMBRECHTS I I I I 9-10 I I Blandijnberg, 2 

9. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (één partim te kiezen 
onder a) en b)) . 
a) partim (*+**) S~ DE LAET Blandijn berg, 2 

\ 

b) partim (*+**) P. LAMBRECHTS Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 2 7. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

11. Prehelleense en Griekse archeologier ..... H. MUSSCHE 14-16 (2) 

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

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

14. Griekse epigrafie (oo) ............. R. BOGAERT 9-10 

15 . . Latijnse epigrafie (*) ............ P. LAMBRECHTS 10-11 

16. Numismatiek der Oudheid (*) ........ P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar 

17. Papyrologie (0 ) ............... R. BOGAERT 14-16 (1) 

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

19. Latijnse paleografie (0 ) ........... W. PREVENIER 16-18 (1) 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
zie p. 46 en 47 . -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

vrijdag zaterdag Plaats I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
! 

8-10 . Blandijnberg, 2 
! 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandij~berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

.. -. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag .woensdag donderdag vrijdag zateraag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Middeleeuwen (0 ) • • • • R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (00) • • • • • • • • • • • • • A. VERHULST 9-11 Blandijnberg, 2 

Twee cursussen naar keuze uit 3 t.e.m. 7 1 

3. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën : 
Middeleeuwen (0 ) • • • • • • • • • • • • • • A. J ANSSENS 30 uur/jaar , Blandijnberg, 2 

~ 4. · Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 
0 Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G._8ANDERS _ ~ ~ _ 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
I 

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

6. · Godsdienstge·schiedenis der Middeleeuwen 
( 00 ) • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnbe.rg, 2 

7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der 
Middeleeuwen (0 ) • • • • • • • • • • • • • • R. VAN CAENEGEM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis (een partim te kiezen 
onder a) tot en met d)) . . . . . . . . . . . 
a) partim (*+**) . . . . . . . . . . . . . . . . S. DE LAET 14-16 Blandijnberg, 2 

~--------------------of---------------+----------~-------4--------~------~-------1--------+-------~------~~------------~ 
b) partim (*+**) .............. R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 

~-------------------of---------------+----------------~~--------~------~-------1--------+-------~------~~------------~ 

r
-= = c) parfirn (*+**) ............... w : PREVENIER = -- 11-13 - -- ~-- -- -- -" - Blandijnberg, 2 

~--------------------of---------------+----------------~-+--------~~----~------~--------+--------r------_,r-------------~ 
d) partim (*+**) . . . . . . . . . . . . . . A. VERHULST 10-12 Blandijnberg; 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

" 



F ACUL TElT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de g~hiedenis, richting : middeleeuwen (2 jaar studie) •. 
~ 

--· -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Pkiats 

... 
Vier cursussen naar keuze uit 9 t.e.m. 17 -

9. Paleografie der Middeleeuwen (0 ) ...... W. PREVENIER 14-16 Blandijnberg, 2 

10. Oorkonder-leer met inbegrip van de chro-
I 

nologi.e en de zegelkunde (00 ) ..... 0 • •• W. PREVENIER 14-16 
~- . - Blandijnberg, 2 

11. Opgravingstechniek met oefeningen op het 
terrein (00) ................. s. DE LAET 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

12. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Mèrovingische periode) (0

) S. DE LAET 10-12 (2) Blandijnberg, 2 

,f:>. - 13. Historische geografie :problemen, bronnen , 
en methode (00 ) •••••• 0 • ••••••• A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

14. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie :Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijden (0 ) ••••••• 0 ••• 0 • ••••• C. VERLINDEN 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

15. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(00) 

0 •••• •••••••••••••••• C. VERLINDEN 12-13 Blandijnberg, 2 

16. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeléeuwen en de 
Nieuwe Tijden (0 ) .............. W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

17. Muntgeschiedenis en metrologie der Mid-
deleeuwen en der Nieuwe Tijden (0 ) .... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE -
zie p." 46 en 47 

~ 

• 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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FACUL:rEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE ' 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN -l. Instellingen van Europa in de Nieuwe 
Tijden (00) • • • • • • • 0 0 •••• 0 •••• C. VERLINDEN 11-12 

2. Iristellingen van de koloniale wereld (0 ) ... C. VERLINDEN 11-12 

3. Economische en sociale geschiedenis van de -
Nieuwe tijden : Europese wereld (00 ) .... C. VERLINDEN 45 uur/jaar 

4. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden : koloniale wereld (0 ) .... C. VERLINDEN 9Y2-11 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 9 
5. Wijsbegeerte van de Mode~e Tijden (0 ) ... R. BOEHM 17-19 

I 

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

7. Godsdienstgeschiedenis der Nieuwe 
Tijden (0 ) .................. C. VERLINDEN 30 uur/jaar 

8. Vergelijkende studie der moderne 
litèraturen (00) ••••••••• 0 ••••• W. THYS 

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

10. Historische kritiek, toegepast op een periode· 
. van de geschiedenis : ·, 

-- a) partim (0 ) . - C. VERLINDEN -- - -· . ·- - -- 11-13 •••••••••••••• 0 •• 

of 
b) partim (00 ) • • • • • • • 0 •••••••• N . 11-13 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

-
vrijdag zaterdag Plaats I 

~ 

Blandijnberg~ 2 I .. 

Blandijnberg~ 2 

Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg~ 2 

Blandijnberg~ 2 

Blandijnberg, 2 

, 

Blandijnberg, 2 

14-16 (1) Blandijnberg~ 2 

·- -. 

- - Blandijnberg. 2 ---- -- = 

Blandijnberg. 2 
-
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergruigen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Drie cursussen naar keuze uit 11 t.e.m. 1 T I 

11. Oorkondenleer, met inbegrip van de chro-
nologie en de zegelkunde (00) ........ W. PREVENIER 14-16 

, 
12. Historische geografie :problemen, bronnen 

en methode (00) ................ ·A. VERHULST 

13. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe . 
Tijden (0 ) .................. C. VERLINDEN I 60 uur/jaar 

14. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(00) 

••••••••• 0 • •••••••••• C. VERLINDEN 11-13 

15. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijden (0 ) .............. W. PREVENIER 9-10 

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

17. Beginselen van het boekhouden (*/**) . . . N • 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 46 en 47 

--

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, · 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

14-15 Y2 Univ., 8 
I 



. FACUL TElT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen van de Nieuwste Tijden (0 0) .. J. OHONOT 10-12(1) Blandijnberg, 2 

2. Eigentijdse geschiedenis (0 ) ......... J. OHONOT 11-13 Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (OO) ............ J. OHONDT 11-13 Blandijnberg, 2 -
Twee cursussen naar_ keuze uit 4 t.e.m. ·8 

4. Geschiedenis van de ideeën der Nieuwste -

I Tijden (00
) •••• . •••••••••••••• E. VERMEERSCH 17-19 Blandijnberg, 2 . 

,J::. ' 
,J::. 5. Cultuurproductie van de Nieuwe en Nieuwste ' 
I Tijden J. BROECKX 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 ..................... 

6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen -

' sedert de l9e eeuw (0°) ........... J. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

7. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00) ............... W. THYS 14-16(1) Blandijnberg, 2 

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

9. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis(*+**) · ......... J. OHONOT 11-13 , Blandijnberg, 2 

Vier cursussen naar keuze uit 10 t.e.m. 16 
10. Studie van de gedrukte bronnen :Nieuwste -. - - ·- . 

~-,;;-~- Tijden (0 ) .............. ..... J. OHONOT 17-18 - -- Blandijnberg, 2 
--- -- ---- -- -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 
20e eeuw (00) ................ C. VERLINDEN 

12. Politieke aardrijkskunde (00 ) ........ L. DESMET 8Vl-9Vz 

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

14. Economische bewegin~leer (00) • • • • • • • N. 15V2-17 

15. Beginselen van het boekhouden(*/**) . . . N . 

16. Historische kritiek van statistische 
gegevens (0 ) .......... . • ...... J. DHONDT 14-15 

.. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 46 en 47 . 

. ' 

" 

-- -
\ 

. . 

I 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 27. 

'-

vrijdag zaterdag Plaats 

11-12V2 Blandijnberg, 2 

'Blandijnberg, 2 --

Univ., 8 

Univ., 8 

14-15V2 Univ., 8 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

, Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

U. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee vakken welke elk het voorwerp uitmaker 
van tenminste één cursus ingeschreven op he1 

... 

programma van een universiteit, en gekozen 
werden met de toestemming van de examen 
commissie. Tenminste één van deze vakken 
dient te behoren tot de geschiedenis . . . . . . ' 

1. Museumkunde (00) . . . . . . . . . . . . . N • 10-12 (1) St.-Hubertusstr., 2 
I 
~ 2. Bibliotheconomie en bibliografie(*/**) ... K. VAN .ACKER 10-12 Rozier, 9 0\ 

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

TERRYN 14-15 Univ., 2 

4. Grondige vraagstukken van de sociologie 
in verband met de moraal (00 ) ........ J. KRUITHOF 60 uur/jaar Blandijn berg, 2 

5. grondige studie van vraagstukken lopende over 
sociologie, met prakt~sche oefeningen(*/**) . M. VERSICHELEN-

TERRYN - 15%-16% 10-11 Univ., 2 

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

7. De psychologische antropologie(*/**) . .. W. DE COSTER 30 uur/jaar Blandijn berg, 2 

L 8. Etnologie(*/**) . .......... _ .... N. 14-17 (1) St.-Hubertusstr. , 

-- 9. Geschiedenis en theorie van het weten- -- -· - -- ---- - - ··- - - .----,------

r-
schappelijk denken (0 ) ............ L. APOSTEL 10-12 Blandijn berg, 2 

. / 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 27. 



~ 
......,J 

I 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

' 

Leergangen / 

De wijsbegeerte van het recht (* /* *) .... 
Romeins recht(*/**) ............ 

Algemene rechtsgeschiedenis met in begrip 
van het oud-Nedeilands recht(*/**) ...... 

Historische teksten der late Oudheid en 
vroege Middeleeuwen (00} .......... 

Theoretische geschiedenis (*) ........ 

Initiatie tot de beschrijving van handschrif-
ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (* /**) . . . . . . . . . . . . . . 

-
Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*I**) . . . . . . . . . . . . . . 

, 
: 

-

-· 

- ---

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Ucentie in de geschiedenis, alle richtingen (2 jaar studie) 
; 

.. 
Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. DEKKERS 10-12 (1) Univ., 2 

W. ROELS 60 uur/jaar Univ., 2 

... 

J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 2 

G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. OHONOT 14-16 Bla!}dijnberg, 2 

-

N • 10-11 Rozier, 9 

'· 

N • 11-12 Rozier, 9 
., 

-

- : -

l&- -
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I FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

I Aggregaat ~.S.O. in de geschiedenis 
' 

Leergangen > - Titularis 
J 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag - Plaats 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) ... R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

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

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

~ 
00 

I -

• I 

' 

Niemand kan zich aanmelden voor dit exdmen, 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 h_et 
programma der athenea. Het examen voor _de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig me_t het ~xamen voor de 
graad van licentiaat . . '-

;;. 

r'-= ~ ~OOI de ver~ffig ~· d~~eb~:k~~~kens: zie p. 27. 

- - - - --- --
-· 
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Leergangen 

1. Encyclopedie van de klassieke filologie(*) 

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

3. Griekse schrijvers(*+**) .......... 
4. '-Over.zicht van de geschiedenis der Griekse 

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

a) theoretisch gedeelte(*+**) ........ 
b) praktisch gedeelte ·(*+**) ...... -... 

6. Historische spraakkunst van het Grieks(**) 

7. Latijnse schrijver.s (*+**) ......... ; 

8. Overzicht van de geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) ............... 

9. Latijnse oefeningen 
a) theoretisch gedeelte(*+**) ........ 

-· 

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

10. Historische spraakkunst van het Latijn(**) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 
--

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. BOGAERT 9-101/z Bla"ndijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

-
H. YAN LOOY 16-18 . Blandijnberg, 2 

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

14-141/z 14-151/z 
H. VAN LOOY (**) (*) Bfandijnberg, 2 

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

' 
R. THIBAU 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS 11-13 Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS 11Vz-12V2 Blandijnberg, 2 

14-14Vz 
J. VEREMANS (**) Blandijnberg, 2 

16-171/z -' .(*) 

J. VEREMANS 10-11%(*) 
- - 14-16 (**) Blandijnberg, 2 ·-

R. THIBAU , - 10-12 (2) Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 
I 

Leergangen Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ A. BOLCKMANS 14-16 (1) Blandijnberg, 2 

of 
11 b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde : Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 
(0) ...................... A. VAN ELSLANDER 9-11 Blandijn berg, 2 

of 
11 c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

I 
kunde : Nieuwste Tijden (00) ........ A. VAN ELSLANDER 9-11 Blandijnberg, 2 

Vl 12. . Historisch overzicht vim de belangrijkste 0 

I wijsgerige stelsels {0 ) ............. J. KRUITHOF 1~1P/2 Blandijnberg, 2 

13. Wijsbegeerte der Oudheid {00 ) . • • • • • • • • A. JANSSENS 9-10 Bl~dijn berg, 2 

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

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

I 
I 

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

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

16b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië .,. 
in hun betrekkingen met de Grieks-Ro-
meinse Oudheid: ~-

1) West-Azië (OO) .............. L. DE MEYER 14-15 (1) Blandijnberg, 2 
- ·- ·- - - - = 

2) Oud-Indië {00) .............. A. SCHARPE 9-10(2) Blandijnberg, 2 
of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

--



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

- Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

16c. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... P. LAMBRECHTS 11-12 Blandijnberg, 2 
of 

16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... J. DHONDT 11 V2-121h Blandijnberg, 2 

17. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
tische kunsten : Oudheid (0 ) ........ H. MUSSCHE 16-17 Blandijnberg, 2 

18. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
sche kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (0 0) ............ M. DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

-
Vl -

I 

- -

'..!: 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

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

I 
Vl 
N 

I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

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

2. Griekse schrijvers(*+**) .... 
3. Grondige geschiedenis der Griekse 

letterkunde (0 ) • ' •••••••• 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*+**) 
5. Latijnse schrijvers(*) ..... . 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse 

letterkunde (OO) • • • • • • • • • 

7. Oefeningen over de Latijnse Taal(*) 
8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger

maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 

A. JANSSENS 
H. VAN LOOY 

H. VAN LOOY 

R. THIBAU 

J. VEREMANS 

J. VEREMANS 

J. VEREMANS 

Indogermaans gedeelte (00) ••••••••• I W. COUVREUR 
9. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger

maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) • I A. SCHARPE 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0
) •••• I P. LAMBRECHTS 

11. Instellingen van de Romeinse wereld (00) •• I P. LAMBRECHTS 

12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren(*) ................. I P. LAMBRECHTS 

13. Griekse epigrafie (00) •••••• . •••••• I R. BOGAERT 

14. Griekse.paleogràfie (0 ) •••••••••••• I R. BOGAERT 

15. Preheijeense en Griekse archeologie • • • .-1 H. M-USSCHE 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 56 en 57 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

9-10 
10-12 

11-12Yz 
16-18 

14-16 

14-15Yz 
14-16 

12-13 

10-11Yz 
11-12 
11-12 

9-10 
9-10 

9-10 

i· 14-16 (2) 

-- -

Plaats 

BlandijnbeJ"& 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 I= 



Vl 
w 
I 

' 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' 

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

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

L VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
Oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS 9-10 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 ) ... ., ........... H. VAN LOOY 11-12% 

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

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

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

maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 

I Indogermaans gedeelte ( oo) . . . . . . . . . V{. COUVRE~R 12-13 
9. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-

maanse talen err inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A. SCHARPE 10-11V2 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... P. LAMBRECHTS 11-12 
11. Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) .. P. LAMBRECHTS 11-12 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 

volkeren (*) ................. P. LAMBRECHTS 

13. Latijnse epigrafie (*) ............ P. LAMBRECHTS 10-11 
14. Latijnse paleografie f)' ........... W. PREVENIER 16-18 (2) 
15. Etruskische en Romeinse archeologj.e (00) .. S. DE LAET 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 56 en 57 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

-· . --
vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

~ 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 
Blandijnberg, 2 

,- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Bhindijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

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

8-10 Blandijnberg, 2 
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-

- FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 'Plaats 

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

Oudheid (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . A. lANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 •. 

2. Griekse schrijvers(*) ............ H. VAN LOOY 10-12 Blandijn berg, 2 

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (O) ............... H. VAN LOOY 10-11V2 Blandijn berg, 2 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*) ..... R. THIBAU 16-18 Blandijnberg, 2 
I 
Vl 5. Latijnse schrijvers(*) ............ J. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 
~ 

I 6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) ............... J. VEREMANS 14-15V2 Blandijnberg, 2 

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

8a. Historische verklaring van een Grieks 
schrijver (0 ) ................. R. BOGAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

of 
8b. Historische verklaring van een Latijns 

schrijver (00) ................. G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 ---
9. Historische kritiek, toegepast op de 

Oudheid(*)· ................. P. LAMBRECHTS 10-llVz Blandijnberg, 2 

10. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maanse talen en inzonderheid van het Grieks 

/ 

l en het Latijn : Indogermaans gedeelte. (00) • • W.COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

-- . - -- - ·- ·- - -- -- - --

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 27. 
-. 

---



VI 
VI 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maanse talen 'en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Klassiek gedeelte 
(0) ...................... A. SCHARPE 10-11 Vz 

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

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

14. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren ( *) ................. P. LAMBRECHTS 9-10 

15a. Griekse epigrafie (OO) ............ R. ~OGAERT 9-10 
of 

15b. Latijnse e'pigrafie (*) 0 ••••••••••• P. LAMBRECHTS 10-11 

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

16b. Latijnse paleografie (0) ........ · ... W, PREVENIER 16-18 (2) 

17a. Prehelleense en Griekse archeologie H, MUSSCHE 
... 

14-16(2) ..... 
of 

17b. Etruskische en Romeinse archeologie (00 ) .. S. DE LAET 8-10 

11. CURSUSSE~..l!_AAR KEUZE 

zie p. 56 en 57 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p, 27. 

-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ 
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FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE . 

Licentie in de klassieke ftlologie, alle richtingen (2 jaar studie) 

Leergangen Titfl,laris maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE ~ 

Twee door de examinandus met goedkeuring van de 
examencommissie gekozen cursussen, die elk ten-
minste één college omvatten dat voorkomt op het 
programma van een universiteit. Tenminste één van 
die cursussen moet verband houden met de klas-
sieke filologie. I 

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

V'l 2. Historische verklaring van een Latijns 
~ schrijver (00) G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
I / 

................. 
3. Historische kritiek toegepast op de 

Oudheid(*) ................. P. LAMBRECHTS 10-llYz Blandijnberg, 2 

4. Griekse epigrafie (0 0) ............ R. BOGAERT 
. 

9-10 Blandijnberg, 2 

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

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

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

8. Prehelleen'se en Griekse archeologie ..... H. MUSSCHE 14-16(2) Blandijnberg, 2 

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

10. Nationale en provinciaal-Romeinse arche.o-
~ logie (00

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • s. DE LAET 8-10 -- -- -.- ·--- Blandijnberg"72 

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

-
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



-

-
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE \ 

~ 

' I Licentie in de klassieke filologie, alle richtingen {2 jaar studi~) 
. --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Modern Grieks (OO) ........... · .. R. THIBAU 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
) 

13. Volkslatijn (00 ) ............... G. SANDERS 16-18(1) Blandijnberg, 2 

14. Middeleeuws Latijn (0 ) ........... G. SANDERS 16_-18(1) Blandijn berg, 2 

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

16. Algemene taalkunde(*/**) ......... W. COUVREUR 15-16% Blandijriberg, 2 

17. Christelijk-Latijnse taal en letterkunde (00) G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 
18. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 

Vl 
. Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-.l 

I 19. Neolatijnse letterkunde (00 ) ...... • . .. N. 30 uur/jaar Blandijn berg, 2 

20. Papyrologie (O) ............ ·-.. R. BOGAERT 14-16(1) - Blandijnberg, 2 

21. Numismatiek der Oudheid (0 ) ........ P. LAMBRECHTS 14-15 Blandijn berg, 2 

22. . Kunstgeschiedenis der Klassieke Oudheid 
(00) ..................... H. MUSSCHE 12-13 . Blandijnberg, 2 

23. Economische en sociale geschiedenis van -Griekenland en Rome {00) .......... R.BOGAERT 10-12 Blan_dijnberg, 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 
worden, indien zij voor de gekozen richting geen verplichte cursus zijn. 

-- .. - - -

• 
Voor de vcrklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag v.;oensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde .. .. R. VERBIST 17-19(1) Blandij'nberg, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00 ) ... R. PLANCKE 17-19 Blandijn berg, 2 
< 

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

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

VI 
00 

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, d.idaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 

-

L De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
I programma der athenea. 

Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgel~gd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

\ 

/ 

-

~~-
. - -- - -- - - - 41 • - -- ~ . . - . - =--=--=- ===----- --· -~- =---===-=-=~-=-----· --. -- -· -- -- -, -- - - ~ -- ~ - - - = --=- =-----=--=---- :::~ - -"-~:;;:..=;---=~ - --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

- ---



Leergangen 

1. Encyclopedie van de Romaanse filologie (*) 
2. Filologische oefeningen over de Romaanse 

talen(*+**) .' ........... . 
3. Taalkunde van het Modern Frans, met 

oefeningen(*+**) . : ....... . 
4. Taalkundige en filologische studie van 

Franse teksten, met oefeningen : 
Middeleeuwen (*+* *) . . . . . . . . 

5. Historische spraakkunst(*+**) 
6. Geschiedenis van de Franse literatuur 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar stu~ie) 

Titulari~ maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

L. MOURIN 

P. REMY 

G. DE POERCK 

. .• G. DE POERCK 

G. DE POERCK 

14-15(**) 
16-17 (*) 
12-13(*) 

10-12(**) 

10-11(*)(2) I 10-11(*) 
9-10(**) 12-13 (**) 

11-12 

11-13 

10-11(*) 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

-16 Vl (*+**) . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. DE GREVE · 14· J ~, 

\0 7. Literaire studie van Franse schrijvers, met 
I oefeningen :Middeleeuwen(**) .... 

8. Literaire studie van Franse schrijvers, met 
oefeningen : Moderne Tijden (*+**) 

9. Steloefeningen(*+**) ......... . 

10. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) 

' 11. Psychologie ( *) 
12. · Logica(**) 

13. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met 
nadruk op de geschiedenis van Frankrijk 
(*+**) ................ . 

14. Overzicht van de geschiedkundig kritiek 
(**) ................. . 

15. Overzicht van de geschiedenis der plas
tische kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden coo) . . . . . . . . . 

16. Laat- en Middellatijnse schrijvers(*+**) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

J. THOMAS 

M. DE GREVE 

J. DE BRUYNE 

A. BOLCKMANS 

W. DE COSTER 

L.APOSTEL 

J. DHONDT 

W. PREVENIER 

M, DEMAEYER 

G. SANDERS 

13Y2-14Y2(*) 
14V2-1SY2(**) 

9Y2-11 V2(1) 

15-16 

16-18 

10-11 0) I 9-10 0) 

16-18 

14-16 

9-10 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
11-13 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

I 
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- _ FACUL TElT V,AN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaiu studie) 
j 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLIC_HTE CURSUSSEN -
1. Logica en taalwetenschap (/) (0 0) ...... L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-
2. Grondige vraagstukken van de wijsbe-

geerte : cultuurfilosofie (/) (00 ) ....... E. VERMEERSCH 17-18 Blandijnberg, 2 

3. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte (/) ............... R. BOEHM 14-15Yz Blandijnberg, 2 

4. Franse taalkunde(*+* *) .......... G. DE POERCK 8-10 Blandijnberg, 2 
0\ 
0 5. Grondige taalkundige en filologische studie 
I van Franse schrijvers : Middeleeuwen en 

Moderne Tijden(*+**) .......... .. G. DE POERCK 8Yz-10 Blandijnberg, 2 

6. Grondige geschiedenis van de Franse 
literatuur (*) ................ C. ANGELET .10-12 Biandijnberg, 2 

7. Grondige literaire studie van Franse . . 

schrijvers : Middeleeuwen (*) .... , _ .. , .. J. THOMAS 11-13 (2) Blandijnberg, 2 

8. Grondige literaire studie van Franse 
. - schrijvers : Moderne Tijden (*) ....... M. DE GREVE 11-12~ Blandijnberg, 2 

9. Romaanse taalkunde(*) ........... L. MOURIN 9-11 Blandijnberg, 2 

10. Romaanse literaturen (*+* *) ........ P. REMY 10-12 Blandijnberg, 2 

11. Vergelijkende studie der moderne 12-13 
_ _ literaturen (00) • • • • • • • • • • • • • • • N. - 16-17 - Blandijnberg, ~ 

~-- - 12. Laat- en MiddeUatijnse schrijvers (*+**) - G. SANDERS 

- -
14-15Yz Blandijnberg, 2 

-
..... 

Voor de v~rklaring van de gebruikte tekens :zie p. 27. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar"Studie) 

·-
Leergangen -- - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
t 

Twee door de examinandus met goedkeuring van 
~ 

de examencommissie gekozen vakken, die elk ten- . 
minste één college omvatten dat voorkomt op het 
programma van een universiteit. Tenminste één van I 

die vakken moet verband ha-uden met de Romaan- l -
se filologie (cursussen 1 t.e.m. 10) 

1. Fonetiek en ortafonie van het Frans(*+**) G. DE POERCK 10-11 (1) Blandijnberg, 2 
2. Methodes van de dialectologie, met toe-

passing op Romaans België(*/**) ...... M. PIRON 141/z-151/2 Blandijnberg, 2 
3. Geschiedenis van de Franse literatuur in 

0\ België(*/**) ................ M. PIRON 151/2-161/z Blandijnberg, 2 - 4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) N. 14-16 (2) Blandijnberg, 2 
5. Verklaring van Italiaanse schrijvers(*/**) R. V AN'NU FFEL 16-18 Univ., 2 
6. Verklaring van Provençaalse schrijvers 

(*/**) .................... P. REMY - 14-16 (1) Blandijnberg, 2 
7. Spaanse taalkunde(*+**) .......... L. MOURIN 14-15(*) Blandijnberg, 2 

15-16(**) 
8. Portugese taalkunde(*/**) ......... L. MOURIN 16-17 Blandijnberg, 2 
9. Roemeense taalkunde(*/**) ........ L. MOURIN 17-18 Blandijnberg, 2 

10. Filologische oefe~ingen over de Italiaanse I 

taàl en literatuur(*/**) ........... R. VAN NUFFEL 14-16 Blandijnberg, 2 
11. Volkslatijn (00 ) ............... G. SANDERS 16-18 (1) Blandijnberg, 2 
12. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de ! 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS 30 uur/jaar ... Blandijnberg, 2 I 

13. Initiatie tot de beschrijving van handschrif- -ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
- -

bjbliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Rozier, 9 
14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-

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

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Pklats 

15. Latijnse paleografie (0 ) . .......... W. PREVENIER 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

16. De geschiedenis van de miniatuurkunst 
(*/**) .................... A.DESCHRYVER 10-12 (1) St.-Hubertusstr., 2 

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

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maanse talen (00) .............. W. COUVREUR 

.-~ 

12-13 Blandijnberg, 2 

19. Toegepaste taalkunde (0 ) .......... R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

0\ 20. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) • • • • A. VAN ELSLAND ER 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
N 

I 21. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W, SCHRICKX 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

22. Literaire sociologie (Oo) ........... A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

23, Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0 ) ... ' .............. M. DE MAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

I 24. Geschiedenis van de muziek(*/**) . _ .... J. BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

25. Volkskunde : 1e deel(*/**) . . . . . . . . . N . 16-18 Blandijn berg, 2 
-

26. Inleiding tot het wiskundig denken . . . . . N . 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

27. Esthetica van de literatuur (00) ....... A. JANSSENS 15-16% - Blandijnberg, 2 

. lil. FACULTATIEVE CURSUSSEN -· 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

-- kritiek: Frans(*/**) ............ M. DE GREVE . _ =---=-=-- · -- ...... - .. ·-- 15-16 Blandijnberg, 2 ·---·---

2. Oefeningen Qver de lectuur en de dictie : 
Frans .................... J. DE BRUYNE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

--



0\ 
w 
I 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 

3. Algemene methodenleer (0 ) • • • • • 

4. De bijzondere methodenleer der·vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : Frans . . . . . . . . . . . . . . . 

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse filologie 

Titularis I maandag I . dinsdag I woensdag I donderdag 

R. VERBIST I I I I 17-19(1) 

R. PLANCKE I I 
A.GERLO I I -

J. THOMAS I I 11-13(1) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in 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.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



-- -·- -·--

~...:-~-.---- -- -...---·- ..... - - - - - - - -- --

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

,, Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I{*) G. DESMET 16-17 Blandijnberg, 2 

- 2. Inleiding tot de Germaanse fiologie 11 . 
a) Taalwetenschap (**) .. . . . . . . . . . . N . 10-12(2) Blandijnberg, 2 
b) Literatuurwetenschap(**) ........ A. VAN ELSLAND ER 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 
3 t.e.m. 6: 
3a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10%-12 10%-12 

Nederlands, met oefeningen (*+**) . . . . . N . (**) (-) (*) (-) Blandijnberg, 2 
3b. Overzicht van de Nederlandse letter- 9-10V2 -

0\ kunde, met oefeningen (*+**) ....... A. VAN ELSLANDER (-) Blandijnberg, 2 
~ 

4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10%-12 1()1/2-12 I 
Engels, met oefeningen(*+**) ....... R.DEROLEZ ~ (*)(-) (**) (-) Blandijnberg, 2 

4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 14-15% 14-15% 
oefeningen(*+**) .............. W. SCHRICKX (**) ( -) (*)(-) Blandijnberg, 2 

5a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 14-15% 9-1()lh 
Duits, met oefeningen (*+**) .· ....... G. DE SMET (**) (-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

5b. Overzicht van de Duitse letterkunde, met 15V2-17 14-15V2 
oefeningen(*+**) .............. E. VERHOFST ADT (**)(-) (*) ( -) . Blandijnberg, 2 

6a. Inleiding tot de taalkundige studie van een 15%-17 
Scandinavische taal, met oefeningen(*+**) A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

6b; Overzicht van een Scandinavische letter- 14-15V2 
kunde_, met oefeningen(*+**) ....... A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

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

- Een cursus naar keuze uit 8 : -
~~ Sa. HiStorisch overzicht van de belangrijkste · -·r--.-o..--r- -

~- =-~-~--;;;;;;; --·--: = 
wijsgerige stelsels(**) . . . . . . . . . . . . J. KRUITHOF 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. ' , 



0\ 
Vl 

-

Leergangen - - -

Sb. Psychologie(**) .. -............. 

Be. Logica(**) ................. 
8d. Ethica (* *) ................. 
Be~ Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) ... 
8f. Wijsbegeerte van de Mo~eme Tijden (**) .. 
8g. Hedendaagse wijsbegeerte(**) ....... 

Twee cursussen naar keuze uit 9 : 
9a. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... 
9b. Geschiedenis van de Angelsaksische 

wereld (00) ............ . .... 
9c. Geschiedenis van de Duitssprekende 

landen (00) ................. 
9d. Geschiedenis van de Scandinavische 

landen (00) ................. 
9e. of, met toelating van de faculteit, een 

ander historisch vak ............. 
10. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) 

- ... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse ftlologie (2 jaar studie) 

·-
"'- Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -. . 

W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, 'J. 
L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

A. lANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. BÖEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 8%-10 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 -Blandijnberg, 2 

-· 
c -· 
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' FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

,. ___ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- I 
/ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN ~ 

la. Logica en taalwetenschap (00) ........ L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
of 

lb. Esthetica van de literatuur (0°) ....... 
of 

A. JANSSENS 14-15V2 Blandijnberg, 2 

lc. Een ander wijsgerig vak (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-te.m. 5) . ............ 
2a. Grondige taalkundige studie van het mo-

I deme Nederlands, met inbegrip van de 
0\ historische spraakkunst van het Nederlands 0\ 
I (*+**) .................... N. 15%-17 Blandijnberg, 2 

2b. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten(*+**) N • 9-10% 

,. 
Blandijnberg, 2 . . . . . . . . . . . . 

2c. Grondige studie van de Nederlandse 
letterkunde(*+**) ........ ...... A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 

I 
2d. Grondige literaire studie van Nederlandse -

teksten(*+**) ................. A. VAN ELSLAND ER 14-15% Blandijnberg, 2 
of 

3a. Gr_ondige taalkundige studie van het mo-
deme Engels, met inbegrip van de histo- -- ' 
rische spraakkunst van het Engels(*+**) R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten(*+**) ................ R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

3c. Grondige studie van de Engelse 
letterkunde(*+**) ............. W. SCHRICKX 9-10% Blandijnberg, 2 

3d. Grondige literaire studie van Engelse 
~ 

-- -I ·----I teksten W.SCHRICKX 15%-17 - -- ~ --- -- - - -- - Blandijnberg, 2 ~ ................... 
I of 

4a. Grondige taalkundige studie van het mo- I 
I derne Duits, met inbegrip van de histo- .. 

rische spraakkunst van het Duits(*+**) G. DESMET 10%-12 Blandijn berg, 2 

ll.cu:u! d" JUaEL:Jaz:ÎöB J[Or.l d.:a aga}::u~:niL:te :t~~~n~ • 7ÎI2 n ')7 



0\ 
-....) 

I 

-

Leergangen 

4b. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten(*+**) ................ 

4c. Grondige studie van de Duitse letter-
kunde(*+**) ................ 

4d. Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (*+**) ................ 

of · 
Sa. Grondige taalkundige studie van een mo-

deme Scandinavische taal, met inbegrip 
van de historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal(*+**) .......... 

Sb. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal(*+**) ...... 

Sc. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (*+**) - ............. 

Sd. Grondige literaire studie van teksten in -
een Scandinavische taal ( *+ * *) ....... 

6. Vergelijkende spraakkunst van de 
Germaanse talen (0 ) ............. 

7. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00) ............... 

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

derne Nederlands, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Neder-
lands(*+**) ................. 

Sb. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten (*+**) . . . . . . . . . . . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 
I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. DESMET 1()1/2-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 1()1/2-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFST ADT l()lh-12 Blandijnberg, 2 

_) 

A. BOLCKMANS . 90 uur/jaar \ Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-· 
A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 
/ 

R.DEROLEZ s•h-10~1) Blandijnberg, 2 
12-13 (l) 

W. THYS 16-17 (l) Blandijnberg, 2 

-
'· 

N. "' 1SY2-17 Blandijnberg, 2 -

N • 9-1Qlh Blandijnberg, 2 
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0\ 
00 
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Leergangen 

9a. Grondige taalkundige studie van h 
derne Engels, met inbegrip van de 
rische spraakkunst van het Engels 

mo
hist<>

+ **) 

9b. Grondige taalkundige studie van En~ gel se 
teksten(*+**) ........ . . 

1 Oa. Grondige taalkundige studie van het mo
to

+**) 
derne Duits, met inbegrip van de his 
rische spraakkunst van het Duits(*+ 

itse 1 Ob. Grondige taalkundige studie van Dui 
teksten(*+**) ...... . ... 

11a; Grondige taalkUndige studie van ee 
derne Scandinavische taal, met inbt 
van de historische spraakkunst van 
Scandinavische taal(*+**) ' ... 

n mo
grip 
een 

ksten 11 b. Grondige taalkundige studie van tek: 
in een Scandinavische taal(*+**) 

of . 
Grondige literaire studie van de tweede 
literatu\U (te kiezen uit 12 t.e.m. 15) 
12a. ·Grondige studie van de Nederlandse 

letterkunde (*+* *) ....... ' 

laftd~ .121?., Groudige literaire studie. van Nederh 
teksten(*+**) ........ : .. 

13a. Grondige studie van de Engelse lett er:-
. kunde(*+**) ........ . 

13b. Gröndige literaire studie van Engelse 
teksten (*+**) ; ....... . 

14a. Grondige studie van de Duitse 
letterkunde(*+**) 

Voor de verklaring v~n de_gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar stud!e) 

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

R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

G. DE SMET 10%-12 Blandijnberg, 2 

·· G. DE SMET HY/z-12 Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLANDER I 1~-15Yz I I I ·i Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLANDER I I 14-15% l ·l l Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX I . 9-10% - Blandijn berg, 2 ' 

,'1= 15%-17 
.....--.---- --- --- -- = =-W. SCH.RICKX }3landijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT I 10%-12 Blandijnberg, 2 



--

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN DE WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse ftlologie (2 jaar studie) 

. ~ ~· -
~ - Leergangen -- Tituloris maandag dinsdag woensdag_ donderdag vrijdag zater.dllg Plllats ' 

"' 

14b. Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (*+**) ..... . .......... E. VERHOFST ADT }()1/z-12 Blandijn berg, 2 

1 Sa. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde(*+**) ....... \ ..... A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

1-Sb. Grondige literaire studie van teksten in -
-

een Scandinavische taa~~*+**) ....... A. BOLCKMANS 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Grondige algemene taalkunde : 1 

16a. Grondige studie van de gesproken taal, 
met inbegrip van de experimentele fone-

I tiek (00) ................... N. 14-15Vz Blandijnberg, 2 
0\ 16b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
\0 

I oefeningen (00) ............... W. COUVREUR 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
16c. Toegepaste taalkunde (0 ) ........ . . R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
16d. één van volgende keuzecursussen : 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaanse talen (00) ........... W.COUVREUR 11%-13 Blandijnberg, 2 

2) Grondige studie van een Oudgermaan-
se taal -
a) Gotisch (0 ) ...... ' ........ W.COUVREUR 14-15% Blandijnberg, 2 
b) Oudengels (*/**) ........... R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
c) Oudhoogduits (*/**) .. . ...... G. DESMET 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
d) Oudnoors (* /**) ............ R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijn~rg, 2 
e) Oudsaksisch (OO) ............ G. DE SMET 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
f) Oudnederfrankisch (0 ) ......... G. DE SMET 14-15% Blandijnberg, 2 

3) Overzicht van de structuur van een -
niet-Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ....... J. JACOBS 11-12 St.-Pieterspl., 5 
b) Een Semitische taal .......... G. lANSSENS 30 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

-
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

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

c) Sumerisch (OO) . • • • • • • • • ·• L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 
d) Een andere taal, met toelating van 

de sectie ........... . 
-----------------of----·------------+--------------------+--------+--------r--------+--------+--------+-------~--------------~ 
ndige algemene literatuurwetenschap : 

Theoretische literatuurwetenschap (0 ) A. VAN ELSLANDER I I I I 14-15V2 I I Blandijnberg, 2 
Poëtica (00) A. VAN ELSLANDER I I I I I 14-15% I I Blandijnberg, 2 
Theatergeschiedenis (0

) •••••••••• • J w. SCHRICKX I I I I I 10%-12 I I Blandijnberg, 2 
--.J 1 17d. Literaire sociologie (00

) ••• .••••••• ·I A. BOLCKMANS 1 I I I 15%-17 j I 1 Blandijnberg, 2 1 
0 
I 

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

1. . Algemene taalkunde(*/**) ........ ; 
2. Vergelijkende spraakkunst der Indogermaanse 

talen (00) ••••••••••••••• 

3. Grondige studie van een Oudgermaanse 
taal, partiro : 
a) Gotisch (0 ) 

b) Oudengels (*/**) .. 
c) Oudhoogduits (*/**) 

d) Oudnoors (*/**) 

e) Oudsaksisch (00
) 

f) Oudnederfrankisch (0
) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27 . 

W. COUVREUR 15%-17 Blandijnberg, 2 

W. COUVREUR 11%-13 Bland.ijnberg, 2 

W. COUVREUR 14-15% Blandijnberg, 2 
R.DEROLEZ Blandijnberg, 2 
G. DESMET Blandijnberg, 2 
R. DEROt.EZ Blandijnberg, 2 

G. DE SMET Blandijnberg, 2 
G. DE SMET Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie ( 2 jaar studie) 

• Leergangen Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4. Nederlandse dialectologie (0 ) . . . . . . . . N • 14-15 Blandijnberg, 2 
5. Amerikaanse letterkunde(*/**) ....... W. SCHRICKX 10%-12 Blandijnberg, 2 
6. Een moderne Scandinavische taal, partim : 

a) Deens(*+**) ............... A. BOLCKMANS _ 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
b) Noors(*+**) ............... A. BOLCKMANS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
c) Zweeds .(*+**) .............. A. BOLCKMANS 60 uur/jaar I Blandijnberg, 2 

7. Grondige studie van de Scandinavische 
letterkunden (*/**) ••••••• , .r , • ••• A. BOLCKMANS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8. Overzicht van de structuur van een niet 

-l 
Indogermaanse-taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ........ J. JACOBS 11-12 St.-Pieterspl., 5 
b) Een Semitische taal ............ ·G. lANSSENS 30 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 
c) Sumerisch (00) .............. L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 
d) Een andere taal, met toelating van de 

sectie ................... I 
9. Een andere cursus die voorkomt op het 

licentieprogramma van de sectie Germaanse 
filologie en die niet reeds tot het examen-
programma van de examinan<;tus behoort .. 

of 
Een andere cursus die voorkomt O{> het 
programma 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 tenminste 
30 uur-jaar omvatten ............ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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F ACUL TElTVAN DE LEITEREN E~ WIJSBEGEERTE 

' ' Aggregaat H.S.O. in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
.. 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 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, 

! 
partim : Germaanse talen (Nederlands) 
(00) A. VAN ELSLANDER 10-11 Blandijn berg, 2 

-.) 
................ . ..... 

N 

5. De bijzondere methodenleer der vakken die 
~ 

! 
·voorkomen op het programma der athenea, / 

partim : Germaanse Talen (Duits) (0 ) K. DELEU 8-9 Blandijnberg, 2 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 

_, 

partim : Germaanse talen (Engels) .. . . . . W, SCHRICKX 12-13 Blandijnberg, 2 

:- .. 

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

= i=:;:= Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. ·magp fgelegd worden geljjktijdjg met he~ examen voor de gr(Jfld van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

' -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag Plaats 

1. Ethica(*) .................. J. KRUITHOF 16-18 Paddenhoek 
2. De psychologie (*) ............. W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 
3. De logica(**) ................ L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
4. Encyclopedie van de wijsbegeerte (00) .... J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
5. Oefeningen ethica(*+**) .......... J. KRUITHOF 10-12 Blandijnberg, 2 
6. De zielkunde van het kind en van de 9-1Hoo) 

. adolescent(**) ............... W. DE COSTER 11-13 (00) Blandijnberg, 2 
7. De algemene biologie en fysiologie van de 

' mens met betrekking tot het gedrag, partim : 
algemene biologie (*) . . . . . . . . . . . . N • 30 uur/jaar 

8. De algemene biologie en fysiologie van de 
I mens met betrekking tot het gedrag, llVl-13 

partim : neurologie (*;te) .......... , . H. V ANDER EECKEN (2) Led., 35 
9. De vormen van het religieus leven(**) ... P. LAMBRECHTS · 16-17 Blandijnberg, 2 

10. De sociologie(**) .............. M. VERSICHELEN-
TERRIJN 10-12 Blandijnberg, 2 

ll. Inleiding tot de economie(*) ........ M. ·v AN MEERHAEGHE 1 OV2-12Yz( 1 Univ., 2 
12. Inleiding tot de algemene rechtsleer (*) ... W. CALEWAERT 9-10 Univ., 8 
13. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) ................ A. BOLCKMANS 14-16 Blandijnberg, 2 
14. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden(**) .. J. OHONOT 9-10 Blandijnberg, 2 
15. Een overzicht v~n de geschiedkundige 

kritiek(*) ................... W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, i 
16. De beginselen van de psychiatrie en voor-

namelijk de p~ychopathologie van het - - .. 

kind(**) .................. A. EVRARD 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

17. De jeuddelinkwentie (**) .......... G. DE BOCK 16Yz-18Vz(i Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



- - -

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
De metafysica (00 ) • • • • • • • • • • • 

Geschiedenis-van de wijsbegeerte, partim : 
Oudheid (0 ) ••••.••••••.••• 

Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 
a) partim : moderne tijden (0 ) • • • • • 

b) partim : hedendaagse tijden (00 ) 

Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
moderne tijden (00 ) • • • • • • • • • • 

Kritische ontleding van een ethisch werk (0 ) 

Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0

) ••••••••• 

7. De bijzondere moraal (0 ) 

8. De moraalpedagogiek (*+* *) 
9. De differenti~le psychologie (*+**.) 

10. De techniek van de sociale gevalstudie, met 
praktische toepassingen (00 ) ••••• 

11. De grondige vraagstukken betreffende 
religieus leven en moraal (*) . . . . . 

12. De biologie en de menselijke gedraging, 
partim : neurologie (*) . . . . . . . . 

13. De biologie en de menselijke gedraging, 
partim : de algemene biologie(*) 

14. Grondige vraagstukken van de sociologie in 
verband met de moraal (00 ) • • • • • • • • 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 

F ACUL TElTVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis maandag donderdag I vrijdag Plaats 

L. APOSTEL 60 uur/jaar mandijnberg 2, 

A. lANSSENS 

I -
9-11 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 17-19 Blandijnberg, 2 
E. VERMEERSCH 17-19 Blandijn berg, 2 

R. BOEHM 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 15-16 Blandijnberg, 2 

-
J. KRUITHOF 14-15 Blandijnberg, 2 

J .• KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

A. VAN CAUWELAER T 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

W. DE COSTER 9-10 9-10 Blandijnberg, 2 

G. DE BOCK 16-19 (2) l Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

H. V ANDER EECKEN 16-18 (2) l Blandijnberg, 2 

L. DE CONINCK 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 60 uur/jaar · Blandijnberg, 2 



I _ 

......,J 
VI 

~ 

Leergangen 

15. Geschiedenis en the"orie van het weten- -
schappelijk denken (0 ) • • • • • • • • • • • • 

16. De algemene antropologie met betrekking 
tot de wijsbegeerte, de zielkunde, de ge-
schiedenis en de biologie, 
partim : wijsbegeerte (0 ) ........... 
partim : zielkunde(*) ............ 
partim :geschiedenis (00 ) .......... 
partim : biologie (*) . . ........... 

17. De schoonheidsleer (0°) ........... 
II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste twee c:ursussen te kiezen onder de 
volgende: 

1. Oefeningen over vraagstukken uit de wijs-
begeerte, partim : logica (* /**) ....... 

2. De grondige studie van vraagstukken uit" de 
· zielkunde(*/**) ............... 

3. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00 ) .................. 

4. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
zielkunde (00) .... •- ........... 

5. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
logica (00) .................. 

6. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving(*/**) .......... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis rtu:zandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-

E. VERMEERSCH 15-16 (1) Blandijnberg, 2 
W. DE COSTER 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
S. DE LAET 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
N, 15 uur/jaar Blandljnberg, 2 
N • 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-

L.APOSTEL \>• 
60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

P. GHYSaRECHT - 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 11-12 Blandijnberg, 2 

i 
E. VERMEERSCH 14-15 Blandijn berg, 2 

L.APOSTEL 12-13 Blandi]nberg, 2 

J. QU AC KELBEEN - 10-11 ~ 9-10 - Coupure, 160 
------- ----L___ 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE ~ · 

.. 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 
i 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 

' 

7. ,De grondige vraagstukken uit de geschiedenis · 
der opvoedkunde 1e deel . . . . . . . . . . . -· - , . 14-16 -
7e deel (0 ) .......... . ....... R. PLANCKE 16-17 Blandijnberg, 2 

8. Grondige vraagstukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met · 

\ 

inbegrip van de sociaal pedagogische 
aspecten (* /**) ............... R . . VERBIST 16-18 H. Dunantlaan, 1 

9. De infinitesimaalrekening en de beginselen 
I der waarschijnlijkheidsrekening(*/**) .... N. 30 uur/jaar 

-.....l 10. Historische kritiek toegepast op de / 

0\ -oudheid(*/**) P. LAMBRECHTS 10-12 Blàndijnberg, 2 
I 

.............. 
-middeleeuwen(*/**) ........... R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 
-middeleeuwen (*/**) ............ A. VERHULST 10-12 Blandijnberg, 2 
-nieuwe tijden(*/**) ........... C. VERLINDEN 11-13 Blandijnberg, 2 
-nieuwste tijden(*/**) .. , ...... . . J. DHONDT 11-13 Blandijnberg, 2 

11. De experimentele psychologie(*/**) .... W. DE COSTER ~0 uur/jaar Blandijn berg, 2 
12. Algemene taalkunde(*/**) ......... W. COUVREUR 15-16 Blandijnberg, 2 

I 
lil.- Eén door de e?'aminandus geko-

I 

I zen cursus, van het programma der licentiaats- I 

: examens van de Faculteit van de Letteren en 
I Wijsbegeerte, of - met de toestemming van de 
I examencommissie - onder de cursussen vermeld 
i op het programma van een andere faculteit en die i -het voorwerp niet waren van een proef. -

.. - . ~ ~ . 
:'" ~ 

~ .. 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



-.....) 
-.....) 

1 - ··. - ·- Leergangen · . 

· 1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : moraal . . . . . . . . . . . . . . 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

R. VERBIST 17-19 (1) 

R. PLANCKE I I 

A.GERLO I I I I 

30 uur/jaar 
A. VAN CAUWELAERT I 

vrijdag zaterdag I Plaats 

I Blandijnberg, 2 

I 17-19 I Blandijnberg, 2 
--

I 17-19 I I Blandijnberg, 2 
-

Atheneum-
I· Lyceum 

Blandijnberg, 2 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

I 

I 



FACULTEIT VAN .OE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
', 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 
' 

Leergangen · Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
1.-2. Twee cursussen naar keuze uit : 

a. Inleiding tot de studie van het 8-10(*) 8-9(*) 
akkadisch (Babylonisch-Assyrisch) theorie 
(*+**) ................. N. (L. DE MEYER) 10-12(* *) 9-10(* *) St.-Pieterspl., 6 

b. Inleiding tot de studie van het / 14-16(*) 11-12(*) 
Oudegyptisch (*+**) .......... N. ( H. DE MEULENAERE) 16-18(**) 10-11(**) St.-Pieterspl., 6 

c. Inleiding tot de studie van het -Klassiek Arabisch(*+**) ........ N. (G. JANSSENS) 9-12(* *) St.-Pieterspl., 6 
d. Inleiding tot de studie van het 16-18(**) 10-11(*) 

Modern Arabisch(*+**) ........ N. (M. PLANCKE) 18-20(*) 11-12(**) · St.-Pieterspl., 5 

e. Inleiding tot de studie van het 14-16(*) 14-16(**) 
Hebreeuws(*+**) ........... N. (G. JANSSE!'iS) 16-17(**) 16-17(*) St.-Pieterspl., 6 

f. Inleiding tot de studie van het 9-11(*) 11-12(*) 
Oudindisch (*+**) ........... N. (A. SCHARPE) 11-12(**) 9-11(**). Blandijnberg, 2 . 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (*+**) N. 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars(*+**) · ............ N. (W. CÓUVREUR) 

. -
90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees(*+**) ........ N •. (W. ACKER) 4 11-12 14-16 St.-Pieterspl., 4 

j. lilleiding tot de studie van het 
Modern Chinees(*+**) ...... · .. N. (D. ELLEGIERS) 8-11(*) 8-11(**) St.-Pieterspl., 5 

k. Inleiding tot de studie van het 
- Modern Japans ............. N. (D. ELLEGIERS) 14-17(*) 14-17(**) St.-Pieterspl., 5 

3. Inleiding tot de studie van de Oosterse filolo- - -
gie (één partim te kiezen ih overeenstemming 

. - met de on der 1 - 2 gekozen talen) .. --- ----- - --- - -·-··- =--=--- :-=-_--..: ----
a. Assyriologie (* *) . ........... N. (L. DE MEYER) 11-12 St.-Pieterspl., 6 
b. Egyptologie ........ - ...... N. (H. DE MEULENAERE) 9-10 St.-Pieterspl., 6 

Voor qe verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 



-....) 

\0 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ Kandidatuur in de Oosterse filológie (nieuw regime, i jaa~ studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

c. Ar~bistiek (*) ............... N. (A. ABEL) 

d. Hebraïstiek ( 0 ) .............. N. (G. JANSSENS) .. 17-18 
e. Indologie .............. . .. N. (A. SCHARPE) 30 uur/jaar 
f. Sinologie en Japanologie ......... W.ACKER 15 uur/jaar 

4. Overzicht van de geschiedkundige kritiek .. N. (W. PREVENIER) 9-10 
5. De algemene· geschiedenis van Azie (00) ... N. (A. SCHARPE) 18-19 
6. De bijzondere geschiedenis van Azië (één 

, partim te kiezen in overeenstemming met de 
onder 1 - 2 gekozen talen) .......... 
a. het Oude Nabije Oosten (0 } ........ N. ( L. VANDEN BERGHE) 
b. de Islamwereld .............. N. (A. ABEL) 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0 } ••••••••• N. (A. SCHARPE) 

d. Oost-Azië :oud .............. W.ACKER 16-16'12 

:nieuw ............. N. (D. ELLEGIERS) 11-11Vz 

7. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht uit de belang-

rijkste wijsgerige stelsels . . . . . . . . . . N. (J. KRUITHOF) 45 uur/jaar 
b. Logica . . . . . . . . . . . . . . .. ' · . N. (L. APOSTEL) 16-17Y2 

c. Ethica ................... N. (J. KRUITHOF) 

d. Wijsbegeerte van de Oudheid ....... N. (A. JANSSENS) 45 uur/jaar 
e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen .... N. (A. JANSSENS) 45 uur/jaar 
f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden ... N. (R. BOEHM) 18-19 
g. Hedendaagse wijsbegeerte ........ N. (E. VERMEERSCH) 17-18V2 

8. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen .... . ............ N. (A. BOLCKMANS) 14-15h 
b. Overzicht van de geschiedenis der 

Griekse letterkunde ............ N. (H. VAN LOOY) 30 uur/jaar 
9. Algemene taalkunde (00) . • . ........ N. (W. COUVREUR) 45 uur/jaar 

Voer de verklaring van de gebru~te tekens : zie p. 27. 

vrijdag zaterdag Plaats 

8-9 St.-Pieterspl.,. 5 
St.-Pieterspl., 6 

.St.-Pieterspl., 4 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

10-11 Blandi jn berg, 2 
i 

14-15 St.-Pieterspl., 5 
18-19 Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

11-12'12 Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijn berg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

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

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) -
- . ~ 

\_ 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dag en uur Plaats 

1. en 2. De grondige filologisch-historische studie 
van beide Oosterse talen gekozen in de .., 
kandidatuur. _ 
~udegyptisch . . . . . . . . . . . . . . . . H. DE MEULENAERE 60/2 donderdag 16-18 St.-Pieterspl., 6 

Akkadisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. DE MEYER "'' 60/2 dinsdag 10-12 St.-Pieterspl, 6 

Hebreeuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. lANSSENS 60/2 woensdag 1~12 St.-Pieterspl., 6 

00 
Klassiek Arabisch . . . . . . . . . . . . . . G. lANSSENS 60/2 maandag 1~12 St.-Pieterspl., 6 

0 

1 Modem Arabisch . . . . . . . . . . . . . . A. ABEL 60/2 vrijdag 9-11 St.-Pieterspl., 5 

Perzisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. VANDEN BERG HE 60/2 zaterdag 9-11 Blandijnberg, 2 

Tochaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. COUVREUR 60/2 vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

Oudindisch . . . . . . . . . . . . . . . . . A. SCHARPE 60/2 maandag 14-16 (*) Blandijnberg, 2 
donderdag 16-18 (**) 

Klassiek Chinees . . . . . . . . . . . . . . . D. ELLEGIERS - 60/2 zaterdag 8-10 St.-Pieterspl., 5 

Modem Chinees . . . . . . . . . . . . . . . D. ELLEGIERS 60/2 woensdag 8-10 St.-Pieterspl., 5 

Japans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. ELLEGIERS 60/2 woensdag 10-12 St.-Pieterspl., 5 

3. De beginselen van het Russisch of van een l. LOTHE 30/2 dagen en uren later te bepalen St.-Pieterspl., 5 
derde Oosterse taal te kiezen onder de 
volgende : ................. . 

L
. Oudeg~ptisch . . . . . . . . . . . . . . . . H. DE MEULENAERE 30/2 do~derdag 15-16 . St.-P~eterspl., 6 

Akkadisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. DE MEYE_R 30/2 dinsdag 14-15 St.-Pteterspl., 6 
~ ~ • ---- - --- - - dinsdag 15-16 =--= ~-

1 . ~m~vnhlu~g~n~~ru~MMbm:*~2~ ------~---------------------------



. 
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

I 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) .. 

-· - : 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

Hebreeuws .................. G. JANSSENS 30/2 maandag 14-16 St.-Pieterspl., 6 

Klassiek Arabisch . . . . . . . . . . . . . . G. JANSSENS . 30/2 vrijdag 16-18 St.-Pieterspl., 6 

Modem Arabisch . . . . . . . . . . .. . . . N . 30/2 - vrijdag 18-19 St-Pieterspl., 5 
.. 

Hettitisch . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . W. COUVREUR 30/2 vrijdag 14-16 Bländijnberg, 2 

Perzisch ................... L. VANDEN BERG HE 
--

30/2 maandag 16-17 (1/2) Bljindijnberg, 2 
maandag 17-18 (1/2) 

Middel- en Nieuwindisch (00 ) ........ A. SCHARPE 30/2 dagen en uren later te bepalen Blandijn berg, 2 

Tochaars ................... W. COUVREUR 30/2 vrijdag 16-18 Blandijn berg, 2 

Klassiek Chinees ............... D. ELLEGIERS" 30/2 dinsdag 1 0~-12~ St.-Pieterspl., 5 I 

\ 

Modern Chinees ........ ........ D. ELLEGIERS 30/2 dagen en uren later te bepalen St.-Pieterspl., 5 

Japans .................... D. ELLEGIERS 30/2 dagen en uren later te bepalen St.-Pieterspl., 5 
I 

Bahasa lndonesia (Maleis ) ........... G. JANSSENS 30/2 woensdag 12-13 St.-Pieterspl., 6 I 
I 

4. De godsdienstgeschiedenis : 
van het Oude Nabije Oosten ......... L. VANDEN BERGHE 30/1 donderdag 9-10 Blandijn berg, 2 
(wel in 7(}. 71) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 27. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen . I Titularis I Aantallesuren Dagen uur I Plaats 

of van de Islamwereld .I A. ABEL I 30/1 vrijdag 15-16 St.-Pieterspl., 5 

of van Zuid-Azië .. . I W. COUVREUR I 30/1 dagen en uren later te bepalen Blandijn berg, 2 

of·van Oost-Azië (0 ) W.ACKER 30/1 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 4 

5. De literatuurgeschi-edenis : 
van het Oude Nabije Oosten (0 ) L. VANDEN BERGHE 30/1 donderdag 9-1 0 Blandijnberg, 2 

- -

~I 
of van de Islamwereld ..... A. ABEL 30/1 vrijdag 16-1 7 - St.-Pieterspl., 5 

of van Zuid-Azië . ·-· ............ W. COUVREUR 30/1 dagen en uren later te bepalen Blandijn berg, 2 

of van Oost-Azië (0 ) · · ........... I W.ACKER I 30/1 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 4 

6. Etnologie (00
) ................ J. V ANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 (1/2) St.-Hubertusstr., 2 

A.- TAALKUNDIGE RICHTING 

7. De algemene .taalkunde (0 ) ......... W. COUVREUR 30/1 donderdag 15-16 Blandijn berg, 2 

8. De vergelijkende spraakkunst : 
der Indo-Iraanse talen (0 ) .......... W. COUVREUR 60/1 dagen en uren later te bepalen Blandijn berg, 2 

of der Hamito-Semitische -talen (0 ) ..... I G. J ANSSENS I 60/1 maandag 16-18 St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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F ACUL TElT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dag en uur 

of der Sino-Tibetaanse talen ......... D. ELLEGIERS 60/1 dag en uur later te bepalen 

9. De vergeL spraakkunst der Indo-Europese 
talen (algemeen gedeelte) (OO) .. .W. COUVREUR 30/1 dag en ,uur later te bepalen 

B.-:- HISTORISCHE RICHTING 
7. De maatschappij en instellingen : 

van het Oude Nabije Oosten, 
partim : West-Azië (00) ........... L. DE MEYER 15/1 vrijdag 15-16 

partim : Egypte ............... H. DE MEULENAERE 15/1 donderdag 14-15 

of van de Islamwereld ............ A. ABEL 30/1 vrijdag 15-16 

of van Zuid-Azië . . . . . . . . . . . . . . . N. 30/1 dag en uur later te bepalen 

of van Oost-Azië (0 ) ........ . .... W.ACKER 30/1 vrijdag 16-1 7 

8. De archeologie en de kunstgeschiedenis : 
van het Oude Nabije Oosten (0

) ....... L. VANDEN BERGHE 60/1 donderdag 10-12 

Óf van de Islamwereld (0 ) • • • • • • • • • • • L. VANDEN BERGHE 60/1 vrijdag 9-11 

of van Zuid-Azië ............... N. 60/1 maandag 9-11 

of van Oost-Azië (0 ) ............. W.ACKER 60/1 donderdag 14-16 

-
9. De Europese kolonisatie in Azië (0

) ..... C. VERLINDEN 30/1 dag en uur later te bepalen 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

-
Plaats I 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 
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. FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 
-

Leergangen Titulari!> Aantallesuren Dag en uur Plaats 
I 

10. Eén cursus naar keuze uit de volgende : 
1. De Semitische epigrafie (0 ) . . . . . . . . G. JANSSENS 30/1 . maandag 9-10 St.-Pieterspl., 6 

--
2. De paleografie der Islamtalen ....... A. ABEL 15/1 vrijdag 121/2-BV2 St.-Pieterspl., 5 

3. De sociologie der Moderne Islamstaten .. A. ABEL 30/1 vrijdag 11-12 St.-Pieterspl., 5 

4. De kunst en de cultuur der primitieve 
volkeren (00) ............... J. V ANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 (2/2) St.-Hubertusstr ., 2 

oe 
+> 
I 11. en 12. Twee cursussen te kiezen met toestemming van de Raad van de Faculteit, uit het programma van de Oosterse, de Slavische en de Afrikaanse afdeling, of uit een 

andere Faculteit of Instituut, en die het voorwerp niet waren van een proef. 

.. 
I 

,. 

_.' 

... 

-

' 

\ - - - ·-

--- ---- .... -- - -. ~- --- ... . - - - . ~- ~-

~-, -
Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE . 
·- Kandidatuur in de Slavische filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Encyclopedie van de Russische filologïe (**) N. (J. LOTHE) 16-17 
2. Encyclopedie van de oud-slavische · 

filologie (00) ................. N. (F. VYNCKE) 30 uur/jaar 
3. · Inleiding tot de taalkundige studie van het - 11-13(*) 

Russisch met oefeningen (*+* *) ....... N. (J. LOTHE) 14-16(**' 10-12(*) 9-11(**) 
4. Overzicht van de Slavische letterkunden 

(*+**) .................... 
partiro : Russische letterkunde ....... N. (J. LOTHE) 

~ 
17-18 

partim : overige Slavische letterkunden ... N. (F. VYNCKE) 30 uur/jaar 
5. Inleiding tot de taalkundige studie van het 

Oudslavisch met oefeningen (*+**) ..... N. (F. VYNCKE) 9Vl-11(*) 9Yl-11(**) 
6. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) ........ . ..... . . N. (A. BOLCKMANS) 14-15Yz· 

7. Eén cursus naar keuze uit : _ 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels ( * *) ........... N. '(J. KR UITHOF) 45 uur/jaar 
b. Psychologie(**) ............. N. (W. DE COS TER) 

c. Logica ( * *) ................ N. (L. APSOTEL) 16-17Yz 
d. Ethica(**) ................. N. (J. KRUITHOF) 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen (* *) .. N. (A. JANSSENS) 45 uur/jaar 
f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden(**) N. (R. BOEHM) 18-19 
g. Hedendaagse Wijsbegeerte(**) ...... N. (E. VERMEERSCH) 17-18Yz 

8. Geschiederus van Byzantium (00) . . . . . . N . 
9. Geschiedenis van de Slavische volkeren (0 ) N. (F. VYNCKE) 11-12 

!0. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) N. (W. PREVENIER) 
L_- 9-~0 ----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

-
vrijdag zaterdag Plaats 

-
St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 
_ St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
11-12Yl Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
11-12V2 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,_ 2 

- Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

11-12 Blandijnberg, 2 
St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 
------- ---
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE --
Licentie in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

1. , De grondige fllologisch-historische studie, 
met inbegrip van de literatuurgeschiedenis 
van een Oosteuropese taal of talengroep : 

. Middeleeuws Grieks . . . . . . . . . . . . . N . 30/2 dag en uur later te bepalen Blan:dijnberg, 2 
Nieuw Grieks . . . . . . . ........ N . 30/2 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
Oudroemeens ................ G. DE POERCK - 30/2 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
Modern Roemeens (00) ........... G. DE POERCK 30/2 dag en uur later te bepalen ·Blandijnberg, 2 
Oudslavisch ................. F. VYNCKE 60/2 woensdag 11-13 St.-Pieterspl., 6 
Russisch ................... J. LOTHE 60/2 licenties: dinsdag 14-16 St.-Pieterspl., 6 

2. De beginselen van een Oosteuropese taal, 
naar keuze van de examinandus met goed- 1 

keuring van de Raad van het Instituut, en 
waarover nog geen examen werd afgelegd : 
Middeleeuws Grieks . . . . . . . . . . . . . N . 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
Nieuw Grieks . . . . . . .. . . . . . . . . . N . 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
Oudroemeens . . ~ . . . . . .- . . . . . . . G. DE POERCK 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijn berg, 2 
Modern Roemeens (0°) ............ L. MOURIN 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
Oudslavisch ................. F. VYNCKE 30/2 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 6 
Russisch ....... ............. J-. LOTHE 30/2 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 6 

3. De algemene taalkunde (00) ......... W.COUVREUR 30/1 donderdag 15-16 Blandijnberg, 2 
4. De vergelijkende spraakkunst der Indo-euro-

pese talen, algemeen gedeelte, met begrippen 
van de historische en vergelijkende gramma-
ti ca van de sub. 1 vermelde door de exami-
nandus gekozen taal of talengroep, ..... 

. . . partim : vergelijkende spraakkunst der Indo-
europese talen, algemeen gedeelte (00) ... W~ COUVREUR 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijn berg, 2 

- - - .. .. - -·- --- -- .. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 27. 
/ 

--
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' FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren ~ Dag en uur 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 Oudroemeens .............. G. DE POERCK 5/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

van Modern Roemeens {00 ) ........ . G~ DE POERCK 5/1 dag en uur later te bepal6n Blandijnberg, 2 

van Oudslavisch ............... F. VYNCKE 5/1 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 6 
" 

van Russisch ................. J. ·LOTHE 5/1 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 6 

5. De grondige studie van de politieke, maat- -
schappelijke en culturele geschiedenis van de 
Byzantijnse en de Slavische wereld, ..... 
partim : de prebyzantijnse periode (00) ... .P. LAMBRECHTS 60/1 donderdag 11-13 St.-Pieterspl., 5 

partim· : de Byzantijnse periode (0 ) ...... P. LAMBRECHTS 60/1 woensdag 10-12 St.-Pieterspl., 5 

partim : de postbyzantijnse periode (0 ) ... F . VYNCKE 60/1 vrijdag 14-16 St.-Pieterspl., 5 
-

6. Etnologie (00
) ....... . ........ 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 (00 ) ........... P. LAMBRECHTS 60/1 maandag 9-11 St.-Pieterspl. , 5 

8. Een met toestemming van de Raad van de Faculteit door de examinandus gekozen cursus onder de cursussen van het programma van de Faculteit of van het Hoger 
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (programma der licentiaatsex~mens) , en die het voorwerp niet waren van een proef. 

--· 

Voor de vcrklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Oosteuropese taalkunde en geschiedenis 
- -

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00} . .. R. PLANCKÈ 17-19 Blandijnberg, 2 

3. Algemene methodenleer (0 } ......... A GERLO i 7-19 Blandijnberg, 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het tech-
nisch onderwijs : Russisch .......... J. LOTHE 16-17 St.-Pieterspl., 6 

I 
00 
00 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor rijkstechnisch onderwZÏS. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het rijkstechni~ch onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worderrgelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

-

- -- -· . -· .. 

~-Voor~~- :erkmring~an de ~b~u~ktete~ens: zie P- ~7-
--- -- ------ .. --- - .... 

~ 
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Leergangen 

1. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels ............. 
b. Logica .................. . . 

c. Ethica ................... 
d. Hedendaagse wijsbegeerte ......... 
e. Psychologie ................ 

2. Encyclopedie van de Negro-afrikaanse 
talen (0 ) ................... 

3. Inleiding tot de studie van de Negro-
Afrikaanse talen (0°) ............ 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op 
het terrein (00) ............... 

5. Inleiding tot de studie van het moderne 
Swahili(*+**) ................ 

6. Inleiding tot de studie van het Tshiluba 
(*+**) .................... 

7. Inleiding tot de traditionele en moderne 
literaturen van Negro-Afrika (0 ) ....... 

8. Inleiding tot de Swahili literatuur ...... 
9. Inleiding tot de voornaamste moderne 

1i te ra turen .................. 
10. Inleiding tot de geschiedenis van Afrika (00) 

11. De Europese kolonisatie in Afrika ...... 
12. De bijzondere geschiedenis van Azië, 

partiro : de Islamwereld ........... 

Voor de verklaring van de _gebruikte tekens :zie p. 27. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

1 e Kandidatuur in de Afrikaanse Çeschiedenîs en filologie 

- --
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

----

N. (J. KRUIT~OF) 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

N. (L. APOSTEL) 16-17V:z Blandijnberg, 2 

N. (J. KRUITHOF) 11-121/:z . Blandijnberg, 2 

N. (E. VERMEERSCH) 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

N. (W. DE COSTER) 11-121(2 Blandijnberg, 2 

N. (J. JACOBS) 12-13 St.-Pieterspl., 5 

\ 
N. (J. JACOBS) 12-13 St.-Pieterspl., 5 

N. (J. JACOBS) 16-17(1) St.-Pieterspl., 5 

N.(M. VAN SPAANDONCK) 10.12 St.-Pieterspl., 4 

N. (J. JACOBS) 14-16 St.-Piet!?.rspl., 5 

N. (J. JACOBS) 16-17 St.-Pieterspl., 5 
N.(M. VAN SPAANDONCI<) 14-151(2 Blandijnberg, 2 

N. (A. BOLCKMANS) 14-15% Blandijnberg, 2 
N. (H. BURSSENS) 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 
N. (C. VERLINCEN) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-:: - - ·-

N. (A. ABEL) 30 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJ_SBEGEERTE 

le Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis _en filologie · 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13. Overzicht van de geschiedkundige kritiek .. N. (W. PREVENIER) 9-10 Blandijn berg, 2 

14. Inleiding tot de etnologie .......... N. (J. VANDENHOUTE) 14-15 St.-Hubertusstr., 2 
I 

15. Inleiding tot de etnografisch onderzoek 
I op het terrein (00 ) .............. N. (J. VANDENHOUTE) 16-17(2) St.-Hubertusstr., 2 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse -
I 

etnologie (0 ) ................. N. (H. BURSSENS) 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

\0 .. 
0 17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
I A(rika (00) •••••••••••••••••• N. (H. BURSSENS) 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst (0 ) .... N. (H. BURSSENS) 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 

~ 

.-

L_ - .. ~ --- - - - ' \ ""=-="~=---- -:. -='=--=-=-=---==--=-.=..:.:.-....=--=--=--===- --::.-::. =-=---=---- : -- -==---=--=~ --·.~- ------ ____::-:: ----:: ' - --- -

I · 
- ~ - ·- - -:.--··---=-~ ----- - - - - ~--

~ \1 ·-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 2.7. 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Kandidatuur in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 
\ 

·-
- . 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

1. Historisch overzicht van de wijsbegeerte ... N. 60/1 dag en uur later te bepalen 

2. Overzicht van de geschiedkundig kritiek . . . W. PREVENIER 30/1 donderdag 9-10 Blandijnberg, 2 

3. De studie yan het : 
Klassiek Arabisch .............. G. lANSSENS 60/2 da~en en uren te bepalen St.-Pieterspl., 6 

of van het Modern Arabisch . . . . . . . . . N • 60/2 dinsdag 16-18 (2/2) St.-Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot de studie van de negro-
Afrikaanse talen (00 ) ............ J. JACOBS 30/1 vrijdag 12-13 St.-Pieterspl., 5 

\0 5. be studie van één negro- Afrikaanse taal 
(Kiswahili) . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . M. VAN SPAANDONCK 60/2 maandag 14-16 St.-Pieterspl., 4 

6. De algemene geschiedenis van 
negro-Afrika (00 ) .............. J. VANDE.NHOUTE 30i1 dinsdag 16-18 (2) St.-Pieterspl., 4 

7. Inleiding tot de etnologie .......... J. V ANDENHOUT~ 30/2 dinsdag 14-16 (2/2) St.Hubertusstr., 2 

8. De encyclopedie : 
van de negro-Afrikaanse talen (0 ) ........ J. JACOBS 30/1 vrijdag 12-13 St.-Pieterspl., 5 

of van de Afrikaanse etnologie (0 ) ...... H. BURSSENS 30/1 dinsdag 16-18 St.-Pieterspl., 4 

9. Begrippen van fonetica (0 ) • • • • • • • • • • N. 30/1 donderdag 18-19 .. Blandijnberg, 2 

- - -
; 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis -

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

1. De studie van een tweede negro-Afrikaanse . donderdag 14-15 (*) 
taal (Tshiluba) ................ J. JACOBS 30/2 donderdag 16-17 (**) St.-Pieterspl., 5 

2. Etn.ologie (00 ) 
••• 0 •••••••••••• J. VANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 St.-Hubertussh:., 2 

' .. 
3. De traditionele en moderne literaturen van 

negro-Afrika ................. J. JACOBS 30/1 donderdag 15-16 St.-Pieterspl., 5 

4. De godsdienstgeschiedenis der primitieve 

\0 ' 
volkeren (0 ) ....... ........... J. V ANDENHOUTE 30/1 vrijdag 16-18 (2/2) St.-Hubertusstr., 2 

N A. - TAALKUNDIGE RICHTING 
! 5. en 6. ·oe grondige fJ.lo1ogisch-hist~rische studie -

van beide talen gekozen in de kandidatu\}r : 
van het Klassiek Arabisch .......... G. lANSSENS 60/2 maandag 10-12 - St.-Pieterspl., 6 

of van het Modern Arabisch ......... A. ABEL 
' 

60/2 vrijdag 9-11 St.-Pieterspl., 5 
-

en van één negro-Afrik. taal ......... 
partim : Tshiluba (*+**) 0 o o o 0 oIo o o J. JACOBS 60/2 vrijdag 1 0-12 St.-Pieterspl., 5 

partim : Kiswahili .............. M. VAN SPAANDONCK 60/2 dagen en uren iater te bepalen St.-Pieterspl., 4 

7. De historische en vergelijkende studie der 
negro-Afrikaanse talen (0 ) .......... J. JACOBS : 60/1 dinsdag 10-12 St.-Pieterspl., 5 

8. De algemene taalkunde (0 ) ......... W.COUVREUR 30/1 donderdag 15-16 · Blandijnberg, 2 

L_ 
-- -

I 
- - -- --· --- ~:-=~ ~---;;;:-- -=-= - --

.. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

- - . .. 
Leergangen Titularis 

'"" 
Aantallesuren Dagen uur 

9. De vergelijkende spraakkunst der Indo- euro-
pese talen, algemeen gedeelte (OO) ...... W. COUVREUR 30/1 dag en uur later te bepalen 

B. - HISTORISCHE RICHTING 
5. De maatschappij en instellingen van 

negro-Afrika .............. . .. H. BURSSENS 60/2 donderdag 17-19 

6. De geschiedenis van de kunst der primitieve 
volkeren, partim : negro-Afrika (0 ) • • 0 •• N . 60/1 dinsdag 1 0-12 

-
7. Oefeningen over vraagstukken van de Afri-

kaanse etnologie en kunstgeschiedenis . . . H. BURSSENS 60/2 woensdag 1 0-12 

8. De Europese kolonisatie in Afrika {0 ) ... .. C. VERLINDEN 30/1 dag en uur later te bepalen 

9. De kunst en de cultuur der primitieve 
volkeren {00 ) ••••••••• 0 •• ••• 0 J. VANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 (2/2) 

C. - VOOR BEIDE RICHTINGEN 
10. Eén cursus náar keuze uit de volgende : 

1. De maatschappij en instellingen :van het 
Oude Nabije Oosten •••••••• 0 •••• 

vrijdág 15-16 partim : West-Azië (00 ) ........... L. DE MEYER 15/1 -· 
partim -: Egypte •••••••••••• 0 •• H. DE MEULENAERE 15/1 dag en uur later te bepalen 

of van de Islamwereld 0 ••••••••••• A. ABEL 30/1 vrijdag 15-16 
_...., 

2. De sociologie van de moderne Islamstaten A. ABEL 30/1 vrijdag 11-12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

; .. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

.. . --
-

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., · 5 

St.-Pieterspl., 5 
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f FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE , 

bicent ie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Piaats . 
-

3. De archeologie en de kunstgeschiedenis 
van het Oude Nabije Oosten (0 ) ' L. VANDEN BERGHE 60/1 donderdag 10-12 Blandijn berg, 2 ....... 

of van de Islamwereld (0 ) ••• 0 ••• 0. 0 L. VANDEN BERGHE 60/1 vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

4. Oudegyptiscl) ............... H. DE MEULENAERE 30/2 dag en uur later te bepalen St.-Pieterspl., 6 
\ 

11. en 12. Twee cursussen te kie.zen met toestemming van de Raad van de Faculteit, uit het programma van de Oosterse, de Slavische 
en de Afrikaanse afdeling, Of uit een andere Faculteit of Instituut, en die het voorwerp niet waren van een proef. 
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Voqr de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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Leergangen 

Taalkunde, toegepaste taalkunde en 
talenonderwijs ................ 

De praehistorie van Afrika . . . . . . . . . . 

,. 

f 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Vrije Leergangen , 

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

R.DEROLEZ 
· G. DE SMET 
V.VANACKER 10 .uur/jaar 

J. NENQUIN 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

(K.B. van 31 augustus 1920) 

St.-Hubertusstraat 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger -Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde vcr
leent de wetenschappelijke graden en diplmna's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het l).oger secu~1dair onderwijs, doctor eh speciaal 
doctor in de kunstgeschiedçnis en oudheidkunde. 

Kandidatuur 

Richtingen : - Oudheid 
- Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijden 

Licentie 

Richtingen :. - Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie (corresponde
rende richting in de kandidatuur : "Oudheid") 

--- Archeologie van het Nabije Oosten (corresponderende rich
ting in de kandidatuur : "Oudheid") 

- Plastische kunsten (corresponderende richting in de kandi
datuur : "Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden") 

- Etnische kunst (corresponderende richting in de kandida
tuur : "Oudheid") 

- Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur : 
"Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden"). 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

-- Tot de kandidatuur : 
a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art 3, § 2, 

1 o van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 16): 
b) de houdérs van het diploma van architect( e ); 
c) degenen die, ten overstaan van een examencommissic aangesteld door 

het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, ge
slaagd zijn voor éen examen dat omvat : 

I o) een opstel in het Nederlands; 
2o) 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. leerpfan van 
het secundair onderwijs" zal worden vereist); 

- 96 



- Tot de licentie : de houders van het kC:tndidaatsdiploina; 
·- Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : degenen die de 

graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het doctoraat : degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het speciaal doctoraat ; de houders van het overeenstemmend 

·doctorsdiploma. 

OVERZICHTVAN DE STUDJEN 

1 oDe kandidatuur : 
- de vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie en het examen omvat twee gedeelten; 
- de houder van het diploma van kandidaat in de kunstgeschiedenis en 

oudheidkunde in een bepaalde richting kan, mits hij slaagt voor een 
· aanvullend examen, het diploma van kandidaat voor de andere rich
ting verkrijgen. Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in 
de examenperiode tijdens welke het eerstvermelde diploma werd be
komen: 

2° De licentie * : 
- de vakken voor de graad van lîcentiaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie. Het examen mag eventueel twee gedeelten 
omvatten ; 

- de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen waarvan het onderwerp behoort 
bij één van de leervakken van de licentie. De verhandeling moet aan 
de examencommissie worden voorgelegd tegen de door haar voor
gestelde data; 

- de houder van het diploma van licentiaat in een bepaalde richting 
kan, mits hij slaagt voor een aanvullend examen, het diploma van 
licentiaat voor één van de andere richtingen verkrijgen. De desbetref
fende voorwaarden worden bepaald door de Raad van . Beheer, op 
voorstel van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. Evenwel mag het aanvullend examen niet worden afgelegd 
gedurende het academisch jaar, waarin het eerstvermelde diploma 

·werd behaald. 

3° De aggregatie voor het hoger secunóair onderwi]s : 
- de vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste 
één jaar studie; 

- het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen 9f het 
tweede examengedeelte voor de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4° Het doctoraat : 
- het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het 

openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een 
aantal bijstellingen door de commissie aangenomen. Het mag slechts 
worden afgelegd tenminste twee jaar na het bekomen van het over
e~nstemf!lend diploma van licentiaat. 
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5° Het speciaal doctoraat : 
-het ~xamen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en 

het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van 
een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. Het 
mag slechts word~n afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van 
het overeenstemmend diploma van doctor. 

* Zij die geslaagd zijn voor het examen· van de 1 e licentie in de kunst
geschiedenis en oudheidkunde, richting Oudheid, richting Middel
eeuwen, nieuwe en nieuwste tijden of richting Niet-Westerse Kunst
geschiedenis en Archeologie worden verzocht voor hun uurrooster de 
studiegids 1970-1971 te raadplegen op pp. 96 tot en met 102. 

·. 
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3. 
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5. 
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8. 

9. 

10. 
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--· --~--- ~--~------~~~-------
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
Richtingen :A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag- zaterdag 

Richting A. OUDHEID 
i' 

Esthetica en kunstfilosofie ......... A. lANSSENS 9-10 

Archeologie en kunstges~hiedenis van de 
klassieke oudheid .............. H. MUSSCHE 14-16 

Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten ............. L. VANDEN BERG HE 10-12 

Inlei_ding tot de etnische kunst 
(niet in 71-72) ................ J. V ANDENHOUTE 14-16 (1) 

Muziekgeschiedenis ............. J. BROECKX 16-18(1) 

De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden M. DE MAEYER 16-18 

Geschiedenis van de bouwkunst ....... F. DESMIDT 10-12 

Historisch overzicht van de wijsbegeerte 
(wel in 71-72) . . . . . . . . . . . . . . . . N •. 17-19 

De psychologie toegepast op de kunst I -
(wel in 71-72) ................ W. DE COSTER 11-12% .. 

Geschiedenis van de oudste tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa 
(wel in 71-72) ................ S. DE LAET - 16-18(1) 

Encyclopedie van· de archeologie en de kunst-
geschiedenis van de oudheid (niet in 71-72) S. DE LAET - . 30 uur/jaar 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubértusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 , 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
I 

Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ·zaterdag Plaats 

12. Encyclopedie van de etnische kunst 
(wel in 71-72) ................ J. V ANDENHOUTE - 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid en Oost-
Azië (niet in 71-72) .. . ...... . ... A. SCHARPE I 10-11 St.-Hubertusstr., 2 

I 14. Oefeningen toegepast op de kunst- --.,_. geschiedenis : 
0 a) Prehistorie (wel in 71-72) / S. DE LAET 10-12(1) Blandijnberg, 2 
0 

......... 
i b) Nabije Oosten (wel in 70-71) (niet in 71-72) L. VANDEN BERGHE 10-11 Blandijnberg, 2 

c) Klassieke oudheid (wel in 71-7 2 ) . . . . . H. MUSSCHE 10-12 (2) Blandijn berg, 2 
d) Etnische kunst (niet in 71-7 2 ) ...... J. V ANDENHOUTE 16-18(2) Blandijnberg, 2 

15. Inleiding tot de etnologie .......... J. V ANDENHOUTE 14-16(2) St.-Hubertusstr., 2 

16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 
maatschappij en instellingen van de 
oudheid ................... P. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 

I 

I Richting B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE EN 
NIEUWSTE TIJDEN 

I 1. Esthetica en kunstfilosofie ......... A. JANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 
! 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid(*) ............ H. MUSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
: - -- . - i= 

oude nabije Oosten(*) ........... L. VANDEN BERGHE 10-12 St-Hubertusstr., 2 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
~ 

(*) = naar keuze 1e of 2e kandidatuur 
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HOGER INSTITUUT VOOR I«JNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studiè) 
Richtingen: A. Oudheid 

" ~ - B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden I ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

4. Inleiding tot de primitieve kunst en de 
volkskunst (niet in 71-7 2) .......... J.VANDENHOUTE 14-16(1) - St.-Hubertusstr., 2 

5. ' ~uzie~geschiedenis ............. J. BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden . M. DE MAEYER 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

7. Geschiedenis van de bouwkunst ....... F. DE SMIDT 10-12 St.-~ubertusstr., 2 

0 ...... 8 . Historisch overzicht van de wijsbegeerte 
(wel in 71-72) . . . . . . . . . . . . . . . . N . 16-18 

9. De psychologie toegepast op de kunst 
(wel in 71-72) ................ W. DE COSTER · 11-121/z Blandijnberg, 2 

10. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis ... A. DE SCHR YVER 10-11 St.-Hubertusstr., 21 

11. Geschiedenis van de sierkunst ........ A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar St.-Hubertusstr., 2! 

12. De plastische kunsten in de Nederlanden .. R. d'HULST 15-17 St.-Hubertusstr., 2i 

13. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literatu~en (niet in 71-72) .......... A. BOLCKMANS 14-151/z Blandijn berg, 2 

14. Geschiedenis van de Nederlandse letter- --
i 

kunde (wel in 71-72) ............ A. VAN ELSL~NDER 8-10 Blandijnberg, 2 . . 
~. --

( 1} = eerste halfjaar 
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HOGER INSTITUUT VO~R KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Leergangen 

15. Oefeningen toegepast op de kunst
geschiedenis (naar keuze) 
-Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste 
tijden (wel in 71-7~) ........ . 
- Musicologie . . . . . . . . . . . . 

16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 
Middeleeuwen en nieuwe tijden 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden· 

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

A. DE SCHRYVER 11-12% 
J. BROECKX 12-13 

(wel in 71-72) ................ I R. VAN CAENEGEM 1().11 

Plaats 

St.-Hubertusstr .. 2 
Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

. 
Leergangen Titularis Dagen uur Plaats - - -

. -
I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier hiemaver-
melde: 
1. Prehelleense en Griekse archeologie 

(wel in 71-72) ............... N .(H. MUSSCHE) donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 
2. Etruskische en Romeinse archeologie 

.' .,_"" ... 
(niet in 71-72) ....... . ...... N.(S. DE LAET) vrijdag 8-10 Blandijnberg; 2 

· 3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
·archeologie (niet in 71-7 2) ........ N. (S. DE LAET) dinsdag 8-10 Blandijn berg, 2 

4. Cultuurgeschiedenis van de oudste 
r-

tijden (wel in 71-72) ........... N. (S. DE LAET) maandag 8-10 Blandijnberg, 2 -0 
VJ 

I 

4. Historische kritiek, toegepast op een 
periode van de geschiedenis ·: ........ 

N. (H. MUSSCHE) - partim ...... . ............ donderdag 1 0-12 Blandijn berg, 2 
- partim ................... N. (S. DE LAET) dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén van die partims moet in overeenstemming 
met het onderwerp van de verhandeling 
worden gekozen ............... 

11.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 
a) Tenminste zes cursussen door de examinan-

dus met toestemming van de examen-
commissie te kiezen uit de volgende : -

1. Geschiedenis van de wijsbegee_rte van de 
oudheid (wel in 71-72) ........... N. (A. JANSSENS) woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 

2. Museumkunde (niet in 71-72) . . ...... N. (P. V ANDENHOUTE) donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Monumentenzorg (wel in 71-72) ...... N. (F. DE SMIDT) donderdag 10-12 St. Hubertusstr., 2 
4. Grondige studie van de archeologie van -· - .. 

het oude nabije Oosten ........... N. (L. VANDEN BERGHE) donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

(2) = tweede halfjaar 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kqnstgeschiedenis _en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 
-

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

5. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
~ 

-
lijke ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie .............. N. (R. MARECHAL) maandag 16-18 Rozier, 44 

- deel b : bodemkunde en fysische -
aardrijkskunde ........... ' .... N. (R. TAVERNIER) 30 uur Rozier, 44 

6. Etnologie . ................. N. (P. VANDEHOUTE) vrijdag 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

7. Griekse epi grafie (wel in 71-7 2) . ...... N. (R. BOGAERT) woensdag 9-1 0 Blandijnberg, 2 

8. Latijnse epigrafie . ............. N. (P. LAMBRECHTS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

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

~ 
I 

luchtfotO-interpretatie, met piaktische 
oefeningen .................. N. (F. SNACKEN) 30 uur/jaar Coupure, 575 

10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (wel fu 71-71) ........... N.(l"' •. AMH~t-: 'HlS) 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Numismatiek der oudheid (wel in 71-71) .. N. (P. LAMBRECHTS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein (niet in 71-.71) ............ N. (S, DE LAET) donderdag 16-18(2) Blandijnberg, 2 

13. Instellingen van de Griekse wereld 
(wel in 71-7 2) ................ N. (P. LAMBRECHTS) 30 uur/jaar 

~ ' 
Blandijnberg, 2 

13' Instellingen van de Romeinse wereld 
(niet in -71-.72) ................ N. (P. LAMBRECHTS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

14. Instellingen van de oudste tijden -(niet in 71-72) ................ N. (S. DE LAET) maandag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de 
oudste tij(ien (wel in 71-72) ......... N. (S. DE LAET) I maandag 16-18 Blandijnberg, 2 

16. .f:E.onomische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (niet -in. 71-72) N. (R. BOGAERT) 

-- ,.....=..--... 
woensdag 10-12 Blandijnberg, 2 .... / 

17. Vroe~middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode -
(wel in 71-72) ................ N. (S. DE LAET) dinsdag 8-10(2) Blandijnberg, 2 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
-

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

- ·- - .. 
·~ . 

Leergangen 1ïtularis Dag en uur Plaats -

18. Verklaring van antieke teksten die verband -

houden met de archeologie en de kunstge- ·, 

schiedenis (niet in 71-72) . . . . . . . . . . N. (R. THIBAU) donderdag 8-1 0 . Blandijnberg, 2 

19. De techniek der beeldende kunsten ..... N. (R. LEFEVE) dinsdag 16-18 - St.-Hubertusstr., 2 ... 
20. Historische geografie :problemen, bronnen 

en methode ................. N. (A. VERHULST) ·30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
b) Eén door de examinandus met toestem-

ming van de examencommissie te kiezen ( 
, 

I 

cursus; voorkomend op het leerplan van 
de universiteit of van een andere universi--0 

Vl 

teit, waarover nog geen examen werd afge- . 
legd. 

' 
' -

'-

. . 

-
-

- ~ -

' 



- - - - - ----
--

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

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur - Plaats 

I 

' I.- VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije Oosten ........ . .... . N. (L. VANDEN BERGHE) donderdag 14-16 Blandijn berg, 2 -
2. Historische kritiek, toegepast op een periode t • 

van de geschiedenis (oude nabije Oosten) . . N. (L. VANDEN BERGHE) vrijdag 14-16 Blandijnberg; 2 

3. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (wel in 71-72) . . ~ . . . . . . N. (L. VANDEN BERGHE) vrijdag 9-10 Blandijn berg, 2 

I 4. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim a : ' -I 0 het oude nabije Oosten (niet in 71-72) . . - N. (L. VANDEN BERG HE) I vrijdag 9-1 0 Blandijn berg, 2 

! 
0\ 

I U.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 
I a) Tenminste vier cursussen door de examinandus 

' 
I met toestemming van de examencommissie te -I kiezen uit de hierna genoemde : . . . . . . . 
I 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste t_ijden I 

(wel in 71-72) ................ N. (S. DE LAET) maandag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie ..... N. (H. MUSSCHE) donderdag 14-16 (2) Blandijn berg, 2 

3. Etruskische en Romeinse arcpeologie 
(niet in 71 - 72) ................ N. (S. DE LAET) vrijdag 8-10 Blandijnberg, 2 

4. Opgravingstechniek, met oefeningen op 
het terrein (niet in 71-7 2) .......... N. (S. DE LAET) donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

5. Museumkunde (niet in 71-72) . ........ N. (P. VANDENHOUTE) 
~ 

do.nderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 
~ 

--- 6. De techniek der beeldende kunsten . .... N. (R. LEFEVE) - . dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 
- - -- . - - -- - - -- - - - -·· 

7. Etnologie . ................. N. (P. VANDENHOUTE) vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 
~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSJ"GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting 8. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen 1ïtularis Dag en uur Plaats 

8. Monumentenzorg (wel in 71-72) ...... N. (F. DE SMIDT) donderdag 1 0-12 St.-Hubertusstr., 2 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (wel in 71-72) .......... N. (A. SCHARPE) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (wel in 71-7.2) .......... . N. (A. JANSSENS) woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 

11. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen .. 
- deel a : geologie . . . . . . . . . . . . . . N. ('R. MARECHAL) maandag 16-18 (1) Rozier, 44 

-0 
-1 

-deel b :bodemkunde en fysische aardrijks-
kunde ..... ' .......... . ... N. (R. TA VER NIER) 30 uur/jaar Rozier, 44 

I 12. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 
luchtfoto-interpretatie, met praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (F. SNACKEN) 

; 

30 uur/jaar Coupure, 575 

13. Numismatiek der oudheid (wel in 71-72) .. N. (P. LAMBRECHTS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 . 

14. Etnische kunst (wel in 71-72) ........ N. (P. VANDENHOUTE) donderdag 10-12 ( 1) St.-Hubertusstr. , 2 

15. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (wel in 71-72) ...... . .... N. (P. LAMBRECHTS) 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

16. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) 

" (wel in 71-72) ............. . . . N. (S. DE LAET) dinsdag 8-10 (2) Blandijnberg, 2 

17. De bijzondere geschiedenis van Azië, partim : 
de Islamwereld . . . ........... . N. (A. ABEL) 30 uur/jaar St.-Pieterspl. , 5 

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, 
partim : de Islamwereld N. (A. ABEL) '• 90 uur/jaar St.-Pieterspl. , 5 ........... 

- - --------

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedénis en oudhiedkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 
: 

~ 

Leergangen · Titularis Dag en uur Plaats 

19. De maatschappij en instellingen van h~t 
"'t 

Oosten, paitim : ............... -
a) het oude nabije Oosten : West:-A~ië 

" St·.-Pieterspl., 6 (niet in 71-72) .............. N. (L. DE MEYER) 30 uur/jaar 

Egypte "' 
(wel in 71.-72) ........... . ,_ ... N. (H. DE MEULENAERE) donderdag 18-1 9 St.-Pieterspl., 6 

20. De maatschappij en instellingen van het i 

Oosten, partim : ............... 
...... b) de Islamwereld . ............. N. (A. ABEL) 60 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 
0 oe 
I 21. Een Oosterse taal, voorkomend op het 

leerplan van de licentie in de Oosterse 
. filologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Bovendien drie door de examinandus met 
~· toestemming van de examencommissie te 

kiezen cursussen, voorkomend op het leer-
plan van de universiteit , of van een andere 
universiteit, waarover nog geen examen 
werd afgelegd. I 

·~ 

i 

-
I 

... - ,• 

- ~ -.:.;_ 
.. 

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

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

' 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunsten 

Leergangen 
,. 

Titularis I Dagen uur I Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Geschiedenis van de bouwkunst en middel-
eeuwse archeologie, met toepassingen .. IN. (F. DE SMIDT) I dinsdag 14-16 I St.-Hubertusstr., 2 

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in 
Europa, met toepassingen ook betreffende 
actuele kunstproblematiek . . . . . . . . . IN. (M. DE MAEYER) I vrijdag 14-16 I St.-Hubertusstr., 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de 
Nederlanden, met toepassingen op bijzondere 
problemen ................... N. (R. d'HULST) vrijdag 11-1 ~ I Blandijnberg, 2 

~r· 
Geschiedenis van de Europese kunstnijverheid, 

~ 

met toepassingen - .............. N. (A. VAN DE WALLE) vrijdag 14Ih-16Ih - I Blandijnberg, 2 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
a. Eén methodologische cursus door de 

examinandus te kiezen uit : 
1. Historische kritiek en de toepassing ervan op -

een tijdperk v~n de kunstgeschiedenis, 
partim :middeleeuwen (wel in 71-72) .... IN. (A. DE SCHRYVER) I donderdag 16-18 I Blandijnberg, 2 

Historische p-itiek en de toepassing ervan op 
~en tijdperk van de kunstgeschiedenis, 

m : nieuwe er nieuwste tijden 
in 71-72) IN. (A . DE SCHRYVER) I 60 uur/jaar I Blandijnberg, 2 

kunsthistorische cursus door de 
s te kiezen uit : ......... 

van het gedrukte boek en van de 
in 71-72) ......... IN. (A. VAN DE WALLE) I vrijdag 1611-181/2 I Blandijnberg, 2 



~ INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

~ 4ar:.;.. in de kunstgeschiedenis êifoudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten 

4ce 
711ie _,. I Titularis I Dag en uur 

N. (A. DE SCHRYVER).) woensdag 1 0-1 2 

N. (A. VAN DE WALLE) 60 uur/jaar 

N. (F. DE SMIDT) donderdag 10-12 

N. (R. LEFEVE) dinsdag 16-18 

6. Museum'-. N. (P. VANDENHOUTE) donderdag 1 0-12 

0 I c. 

I 

Tenminste twee do.or de examinandus met 
toestemming van de examencommissie te 
kiezen cursussen, voorkomend op het leer
plan van de universiteit of van een andere 
universiteit, waarover nog geen examen 
werd afgelegd. · 

. Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertu~str., 2 

St.-Hubertusstr., 2 



I 
- - ~ . ---

I 

I HOGER INSTITUUT VOOR KUNST~ESC~EDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

I 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : D. Etnische kunst I 

I 

I 
I 

Leergan_gt;n Titularis Dagen uur Plaats I 
I 

I 
... 

I I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
i 1. Esthetica en kunstfilosofie (grondige cursus) N. (A. J ANSSENS) vrijdag 10-11 . · Blandijnberg, 2 
I 

f 2. Etnologie ••••••••••••••• 0 •• N. (P. VANDENHOUTE) vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 
I 

Etno-religie (wel in 71-72) I 3. .......... N. (P. VANDENHOUTE) _. vrijdag 16-18 (2) St.-Hubertusstr., 2 
I -I 4. Cultuurgeschiedenis van Afrika (wel in 71-72) N. (H. BURSSENS) donderdag 17-18 St.-Pieterspl., 4 
I ' 5. Volkskunde N. (P. VANDENHOUTE) · maandag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 l \ ••••••• 0 ••••••••• 

I I 6. Etnische kunst (wel in 71-7 2) 
I 

•••••• 0 • N. (P. VANDENHOUTE) donderdag 1 0-12 ( 1) St.-Hubertusstr., 2 
..... 7. De plastische kunsten van Afrika N. (H. BURSSENS) dinsdag 1 0-12 St.-Pieterspl., 4 ..... • •• 0 •• ..... 

I I 8. Methodiek van de etnische kunsten . . . . . . N. (P. VANDENHOUTE) vrijdag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 
I 

-
9. Museumkunde (niet in 71-72) ........ N. (P. VANDENHOUTE) donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

! 10. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
I Zuid-Azië (wel in 71-72) N. (A. SCHARPE) maandag 9-10 Blandijnberg, 2 ••••• 0 •••• 

1 Ob. Inleiding tot de studie van het Oudindisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaat~ ' 
verhandeling over cursus 1 0) ........ N. (A. SCHARPE) donderdag 9-10 Blandijnberg, 2 

1 Oe. Inleiding tot de studie van het Middel-
en Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 10) ... N. 60 uur/jaar . ~ 

11. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (wel in 71-72) ......... N. (L. VANDEN BERGHE) - vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

, 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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"' HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCffiEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
·-

Licentie in de kunstgeschiedenis en· oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 
,, 

,.. 
Leergangen Titularis - Dagenuur Plaats 

. 
~ 

11 b. Inleiding tot de studie val} ·he~ klassiek 
~ 

Arabisch (enkel te volgen in geval van licen-
tiaatsverhandeling over cursus 11 ) ..... N. (G. JANSSENS) vrijdag 9-12 St.-Pieterspl., 6 

11c. Inleiding tot de studie van het modem -
Arabisch (enkel te volgen in geval van licen-
tiaatsverhandeling over cursus 11) ...... N. ' 60 uur/jaar 

11 d. Inleiding tot de studie van het Perzisch -- (met in 71-72) ................ N. (L. VANDEN BERG HE) donderdag 16-19 Blandijnberg, 2 -N II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
I Tenminste drie ' door de examinandus met toe-

stemming van de examencommissie te kiezen cur-
sussen, voorkomend op het leerplan van de uni-
versiteit of van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

. .. 
; 

- ' 
I' 

-

l --- ~ =" ~'-- -~~~- ' -~~~-;---
.. -

I 

= ===- . ~- ·-· - ~---~~-=---=--
_--::=::; •. =-==--==-~·--- --=-==------- ... ~- ~-----= 
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-
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_HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

.... Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : E. Musicologie 

Leergangén - Titularis maandag dinsdag woen&dag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I~ - VERPLICHTE CURSUSSEN "' 
1. Muziekgeschiedenis tot 1750 . . . . . . . . N • ' 

10-12' Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 17 50 ..... . . J. BROECKX 15-17 Blandijnberg, 2 
-

3. Musicologische stijlstudie 
a) partiro : tot 1750 ..... . ........ N. - 12-13 
b) partiro :vanaf 1750 J. BROECKX -

: 14-15 Blandijnberg, 2 ... ......... 
-

4. Oefeningen in de methoden van de musico-
logische analyse, in het bijzonder met be-

- trekking tot de systematische muziekweten-
w 
I 

schappen en met betrekking tot de hulp-
wetenschappen van de muziekgeschiedenis J. BROECKX 

~ ~ 10-12 15-17 Blandijnberg, 2 

11.-CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Tenminste vier cursussen door de examinandus 
te kiezen onder alle cursussen gedoceerd van de 
universiteit (kandidatuur en licentie) ~. 

,-

~ 

' 

=-; 



-+:-
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Aggregaat H.S.O. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag l woensdag I donderdag I vrijdag I ~a terdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde . . . I R. VERBIST 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 
(niet in 71-72) ................ I R. PLANCKE 

3. ·De algemene methodenleer (wel in 71-7 2) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken 
die voorkomen op het programma van· het 
s~cundair onderwijs, partim :esthetische , 
opleiding en kunstgeschiedenis . .. . . . . 

A.GERLO 

J. BROECKX 

17-18'(1) 

17-19 

17-19 

14-15 

\ 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blan_dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Niemand mag zich aanmelden poor dit examen, indien hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één j(l(lr, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf aangeduid door de commissie en gekozerr-uit het 
leerplan van het secundair onderwijs 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S. 0. en dat voor de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde examenperiode 
worden afgelegd. 

(1) ·= eerste halfjaar 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Vrije leergangen · 

Leergangen 
~ 

Titulllris maandag[ dinsdag I woensdag I donderdag[ vrijdag 

"' 
De actuele problematiek van de plastische 

I 

kunsten M. DE MAEYER 20 uur theorie+ 45 uur prakticurn/jaar ....... . ........... 

Sociale en economische aspekten van de kunst A. VAN DE WALLE 20 uur theorie + 40 uur oefeningen/jaar 

De praehistorie van Afrika .......... J. NENQUIN 30 uur/jaar 

Vraagstukken van de muziekkritiek met 
oefeningen .................. H. SABBE 30 uur theorie+ 30 uur prakticurn/jaar 

De plastische kunsten in België ge-
durende de 19e en het begin van de 
20e eeuw .................. J.P. BALLEGEER 30 uur/jaar 

-

I I 

I zaterdag Plllats 

.. 
I 

-



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Paddenhöek 5 - Tel. 25.03.23 
25.35.90 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid verleent de volgende wettelijke 
en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A . WETTELIJKE GRADEN 
·- Kandidaat, licentiaat, doctor, geaggregeerde voor het hoger onderwijs in 

de rechten 
- Licentiaat, geaggregeerde voor het hoger onderwijs in het notariaat 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen 
- Licentiaat, doctor in de staatswetenschappen 

sociale wetenschappen 
bestuurswetenschappen 
pers- en communicatiewetenschap 
diplomatieke wetenschappen . 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats~ en sociale 
wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN(*) 
- Licentiaat in het sociaal recht 
- Licentiaat in het Europese recht 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1. Tot de kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen, zij, die aan één 

der volgende voorwaarden voldoen : 
1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 2, 1 o van het konink-, 

lijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 16); 
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 bekwaamheids
diploma vereist was om unive~sitaire studiën aan te vangen (koninklijk 
besluit van 5 oktober 1961, art. 2, a); 

(*)Deze postgraduaat-cyclussen zijn eveneens wetenschappelijke graden. 
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3) het bewijs leveren dat met goed gevolg een der voorbereidende proeven, 
bedoeld bij art. 10, 1 Ob is of 12 der wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma der universitaire examens 
(coördinatie op 31 december 1949) werd ~fgelegd; 

4) het toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire School hebben ~fge
legd, of toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, of h_et letter
kundig en · wetenschappelijk gedeelte van het examen van onderluite
nant langs het kader afgelegd hebben (koninklijk -besluit van 5 oktober 
1961, art. 2, c): 

5) voor een examencommissie aangesteld door de Faculteit van de Rechts
geleerdheid 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 

humaniora, wetenschappelijke afdeling): 
4° De wiskunde (programma der Grieks-Latijnse · humaniora, voorbe

reidend tot de kandidatuur in de letteren en wijsbegeerte); 
5° naar keuze van de examinandus, de boldriehoeksmeting, de ana

lytische meetkunde, de beschrijvende meetkunde of een derde taal, 
buiten degene welke werden gekozen onder 1 o en 2° hierboven; 

6) de houders van een wettelijk diploma van Randidaat in de letteren en 
wijsbegeerte, voorbereidend tot het doctoraat in de rechten of tot de 
licentie in het notariaat, worden toegelaten tot het enig aanvullend 
examen van de kandidatuur in de staats- en soéiale wetenschappen. Dat 
aanvullend examen mag niet gesplitst worden en mag pas na tenminste 
één jaar studie worden afgelegd. (cf. art. 1 besluit van de Raad .van 
Beheer van 15 april 1964): 

7) de houders van een getuigschrift van het eerste of van het tweede docto
raat in de rechten, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, of van 
een wettelijk diploma van doctor in de rechten, moeten om de graad 
van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen te behalen slagen 
voor een aanvullend examen zoals vastgesteld in de art. 2 en 3 van het 
besluit van de Raad van Beheer van 15 april 1964. Voor dat aanvullend 
examen dat niet mag worden gesplitst, wordt geen studieduur opgelegd; 

8) de houders van een wettelijk diploma van kandidaat in de rechten 
moeten, om de graad van kandidaat in de staats- en sociale weten
schappen te behalen, .slagen voor een aanvullend examen. · Het aan
vullend examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één 
jaar studie worden· afgelegd (besluit van de Raad van Beheer van 16 juli 
1969): . 

9) de houders van een vóór 1 januari 1970 behaald wettelijk diploma van 
kandidaat jn de letteren en wijsbegeérte voQrbereidend tot de licentie in 
de · letteren en wijsbegeerte, groep wijsbegeerte, groep geschiedenis, 

(*) 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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groep klassieke filologie, groep Romaanse filologie, groep Germaanse 
filologie en de houders van een daarmede overeenstemmende wet~n
schappelijke graad vóór 1 januari 1970 uitgereikt door de Rijksuniver
siteit te Gent, alsmede de houders van een diploma van kandidaat in de 

' moraalwetenschap uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, 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 n1ag pas na tenminste één jaar studie 
worden afgelegd (besluit van de Raad van Beheer van 18 maart 1970). 

2. Tot de licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in 
. de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
1) zij die de wetenschappelijke graad van kandidaat in de staats- en sociale 

wetenschappen hebben verworven (koninklijk besluit van 5 oktober 
1961,art.4); 

2) tot de tweede licentie in de sociale wetenschappen of tot de tweede 
licentie in de staatswetenschappen of tot de tweede licentie in de be
stuurswetenschappen met vrijstelling· van "het daartoe vereiste toe
latingsbewijs" en van "de vereisten inzake studieduur" en mits. zij voor
af slagen voor een enig examen dat pas na tenminste één jaar mag 
afgelegd worden : de houders van een door het Provinciaal Hoger Insti
tuut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen en met ingang van 
1965 uitgereikt diploma van "gediplomeerde voor hogere administra
tieve studiën" of van een door het Hoger Instituut voor Bestuursweten
schappen te Elsene en met ingang van 1965 uitgereikt "bijzondér 
diploma van hogere administratieve studiën" (besluit van de Raad van 
Beheer van 11 januari 1967 en 19 november 1969); 

3) tot de licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen 
of in de bestuurswetenschappen : de houders van een wettelijk diploma · 
van doctor in de rechten onder de voorwaarden bepaald bij art. 4 van 
het besluit van de Raad van Beheer der Rijksuniversiteit te Gent van 15 
april 1964; 

4 ).de houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt getuig
schrift van één der hierna vcrmelde eerste licenties; ziJ moeten, om het 
getuigschrift van de ernaast aangegeven eerste licentie te behalen, slagen 
voor een aanvullend examen (zoals vastgesteld respectievelijk in de art. 
5, 6, 7 en 8 van het besluit van de Raad van Beheer van 15 april 1964) 
waarvoor geen studieduur wordt opgelegd, 'te weten : 
- staatswetenschappen : sociale wetenschappen, bestuurswetenschap

pen, diplomatieke wctei1schappen; 
- sociale wetenschappen : staatswetenschappen, best~urswetenschap

pen; 
- bestuurswetenschappen : staatswetenschappen, sociale wetensch'ap

pen; 
- diplomatieke wetenschappen : staatswetenschappen; . 

5) a. de houders van één der door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikte 
diploma's van licentiaat in de staatswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de bestuurswetenschappen of in de diplomatieke weten-
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schappen, kunnen, onder de voorwaar.den vastgesteld bij de art. 9, 10, 
11 en 12 van het besluit van de Raad van Beheer van 15 april 1964 en 
mits zij tenminste één jaar bijkomende studies doen, de aanvullende 
examens afleggen met het oog op het verwerven van één der andere der 
hierboven genoemde licentiaatsdiploma 's; 
b. de houders van een diploma van licentiaat in de pers- en communica
tiewetenschap, uitge~eikt door de Rijksuniversiteit te Gent, moeten, om 
de graad van licentiaat in de staatswetenschappen of van licentiaat in de 
sociale wetenschappen te behalen, slagen voor twee licentie-examens 
zoals vastgesteld in art. 13 van het besluit van de Raad van Beheer van 
15 april 1964 en zulks mits zij tenminste één jaar bijkomende studie 
doen; 

6) tot het enig examen van de licentie in de pers- en communicatieweten
schap : de houders van een wettelijk einddiploma van hoger onderwijs 
of van een wetenschappelijk einddiploma van hoger onderwijs, uitge
reikt door de Rijksuniversiteit te Gent, alsmede de afgestudeerden van 
de Koninklijke M~litaire School (besluit van de Raad van Beheer van 9 
januari 1964); · 

7) tot de licentie in de diplomatieke wetenschappen : zij die houder ·zijn : 
- ofwel van de overeenstemtnende graad van kandidaat; 
- ofwel van het door een Belgische universiteit uitgereikt diploma, het-

zij . van kandidaat in de staats~ en sociale wetenschappen, hetzij van 
licentiaat in de handelswetenschappep of in de economisc.he weten
schappen, hetzij van handelsingenieur (besluit van de Regent van 23 
augustus 194 7, art. 2), ofwel van een diploma van doctor in de rech- . 
ten onder de voorwaarden bepaald bij art. 7 van het besluit van de 
R~ent van 23 ·augustus 194 7. 

3. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en 
sociale wetenschappen : zij die de wetenschappelijke graad van licentiaat 
in de staats-, sociale-, bestuurs-of diplomatieke wetenschappen, uitgereikt 
door de Rijksuniversiteit te Gent, hebben verworven (art. 2 van het besluit 
Raad van Beheer van 11 september 1968). 

4. Tot het doctoraat in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschap
pen, in de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en 
in de pers- en communicatiewetenschap : de houders van de overeen
komstige graad van licentiaat. 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN 

1. Tot de licentie in het sociaal recht : zij die sedert tenminste één jaar 
houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in 
de rechten (koninklijk besluit van 12 september 1962). 

2. Tot de licentie in het Europese recht : de houders· van het diploma van : 
- doctor in de rechten; 
- licentiaat in de staatswetenschappen; 
- licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
- licentiaat in de diplon1ati~ke wetenschappen. (Besluit van de Raad van 

Beheer van 12 oktober 1966). 
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OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 oDe kandidatuur in de rechten : 
- de graad van kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens 

en na tenminste twee jaar studie. 

I 

2° De licentie in de rechten : 
-de· vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licen

tiaa't in de rechten zijn het voorwerp va!l drie proeven en van minstens 
drie jaar studie; 

- de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen worden ge
organiseerd in de volgende acht richtingen : 
A. vrije rich'ting 
B. privaatrecht 
C. publiekrecht 
D. strafwetenschappen 
E. sociaal recht 
F. economisch en fiscaal recht 
G. internationaal' recht 
H. geschiedenis van het recht 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : 

met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld om wetenschappeJijke werken, in die taal ver
schenen, te kunnen raadplegen; 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van boekhouden : met 
voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld boekhoudige bescheiden te kunnen raadplegen. · 

3° Het doctoraat in de rechten : 
- het examen tot het bekomen van de graad van doctor in de rechten kan 

pas worden afgelegd tenminste twee jaar na de graad van licentiaat in de 
rechten te hebben behaald; het omvat het voorleggen van een oorspron
kelijk proefschrift, door de examencommissie aanvaard. 
Het proefschrift wordt door de examinandus in het openbaar verdedigd. 
Het wordt tenminste één maand vóór de datum, bepaald voor de proef, 
aan de examencommissie bezorgd; · , 

- de houders van het dipl01na van doctor in de rechten, behaald overeen
komstig de wet van 21 mei 1929 behouden de rechten welke hun bij die 
wet werden toegekend (-koninklijk besluit van 1 augustus 1969, art. 8). 

4° De licentie in het notariaat : 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van. de graad van licen

tjaat in het notariaat zijn het voorwerp van één examengedeelte en van 
tenminste één jaar studie. 

5° De aggregatie voor het hoger onderwijs in de rechten of in het notariaat : 
- het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

omvat het ind~enen en het o.pen baar verde.digen van een oorspronkelijk 
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proefschrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. Het mag slechts worden afgelegd temninste twee jaar na 
het bekomen van het overeenstemmend diploma van doctor in de rech
ten of van licentiaat in het notariaat. 

6° De kandidatuur in -de staats- en sociale w.etenschappen : 
- het diploma van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen ver

leent toegang tot : 
- de licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, 

in de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatieweten
schap (koninklijk besluit van 5 oktober 1961, art. 4 ); 

- de licentie in de diplomatieke wetenschappen (besluit van de Regent 
van 23 augustus 194 7); 

- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van kandi
daat in de staats- en sociale wetenschappen zijn het voorwerp van twee 
examengedeelten en van tenminste twee jaar studie. · 

7° De licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in de 
bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetensch~ppen of in de pers
en communicatiewetenschap : 

- de vákken van het examen voor het bekomen van dè graad van licen
tiaat zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste 
twee jaar studie. Het enig examen van de licentie in de pers- en com
municatiewetenschap door de Raad van Be,heer bij beslissing van 9 

·januari 1964 voorbehouden aan de houders van een wettelijk eind
diploma van hoger onderwijs, van een wetenschappelijk einddipl01na 
van hoger onderwijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, als
mede de afgestudeerden van de Koninklijke Militaire School kan na 
tenminste één jaar studie worden afgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het tweede (of enig examen) examenge
dee~te, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de 
groep van vakken waarover het examen loopt. De verhandeling moet 
aan de examencommissie binnen de -door ·haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 

8° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
wetenschappen : 
- het examen is het voorwerp v · n een enig examen en van tenminste één 

jaar studie; · 
- bovendien moet de examinandus in het openbaar twee lessen geven over 

onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
progran1ma van hët middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. 
Het aggregaats- en het licentiaatsexamen mogen tijdens dezelfde 
examenperiode worden afgelegd. 

9° Het doctoraat in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in 
de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
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- het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk proefschrift en 
van een aantal bijstellingen, door de examencommissie aangenotnen. 
Het proefschrift en de stellingen worden door de examinandus in het 
openbaar verdedigd. Zij worden aan de examencommissie overgemaakt 
tentninste één maand voor de datum die voor de openbare verdediging 
werd vastgesteld (koninklijk besluit van 5 oktober 1961 ). 

1 0° De licentie in het sociaal recht : 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaar -studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeel
ten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verha~deling indienen over een onderwerp met betrekking 
tot één van de vakken die van het examen deel uitmaken. Deze ver
handeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastge
stelde periode worden voorgelegd; 

- de examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover 
zij bij een vorig examen ondervraagd werden (koninklijk besluit van 12 
september 1962). 

11 o De licentie in het Europese recht ·: 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het Europese recht zijn he~voorwerp van een enig examen dat 
niet kan gesplitst -~orden, en van tenminste één jaar studie; 

- de ~xaminandi tnoeten een verhandeling indienen over een onderwerp 
dat bij het leerplan behoort; 

- de verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode word~n voorgelegd; 

- de examinandi zullen niet meer ondervraagd worden over die vakken 
w<~;arvoor zij bij een vorig examen, afgelegd met·het oog op het behalen 
van één va·n de diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het 
Europese recht zijn geslaagd ·(besluit van de Raad van Beheer van 12 
oktober 1966 en 20 septemb~r 1 ?67). 

\ . 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Kandidatuur in de rechten 

- . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

1. Logica .................... L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
· Aud. E. 

2. Overzicht van de wijsgerige stromingen in Blandijnberg, 2 
de wereldliteratuur . . ........... A. BOLCKMANS 11-13 Aud. E. 

3. Algemene psychologie ... . ........ P. GHYSBRECHT 17-19 Blandijnberg, 2 
· Aud. E. 

4. Inleiding tot de socmle en politieke Blandijnberg, 2 
leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10% Aud.C. --N 

w 
5. Hedendaagse politieke en parlementaire 

geschiedenis van België : evolutie sinds 1789 .T. LUYKX 10-12 Paddenhoek 
I 6. Geschiedkundige inleiding tot het Blandijnberg, .2 

burgerlijk wetboek . .. ........... R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud. E. 

7. Algemene rechtsleer, theorie ........ W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 
Aud.D. 

8. Algemene rechtsleer, oefeningen ...... W. CALEWAERT 60 uur/jaar : dagen en uren later te bepalen Blandijnberg, 2 
Aud.D. 

9. · Algemene beginselen van het Belgisch bur- -
gerlijk recht, met inbegrip van de rechter- Blandijnberg, 2 
lijke bevoegdheid en de rechtsplegingen ... W. DELVA 9-12 Aud. E. 

10. Romeins privaatrecht :historische inleiding Blandijnberg, 2 
en algemeen overzicht ............ W. ROELS 14-16 Aud. C. 

-- ... 



--· ~ - -· -- --- ----·- ....... --
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

1. Grondbeginselen van de ethica . ....... J. KRUITHOF 16-17% Paddenhoek 
i V.T.B. 
I 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in 
de hedendaagse rechtsfilosofie W. CALEWAERT 16-17V2 Paddenhoek 

-........ 

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip M. VERSICHELEN- 10-11 Blandijnberg·, 2 
van oefeningen ............... TERRYN 14-15 Univ., 2 

4. Beginselen van de economie, met in begrip .,. 
van oefeningen ............... M. VAN MEERHAEGHE 10-12 Paddenhoek -N 5. Natuurrecht W. CALEWAERT 8-10 Blandijnberg, 2 ~ ................. 

Aud.D 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden· Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen ......... R. VAN CAENEGEM 10-12 . Aud.C 

7. Romeins privaatrecht : zakenrecht en ver-
bintenissenrecht met inbegrip van Blandijnberg, 2 
oefeningen .................. W. ROELS 12-13 15-17 auditorium C 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) 
Eén cursus te kiezen : 
A. Onder de volgende : 

1. Economische encyclopedie en documentatie N. (F. ROGIERS) 8%-10 - Univ., 2 

2. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAEKER 14-15% 

3. Wiskunde .................. H. MULLER 45 uur/jaar 

--= 4. Algemene-statistiek, met oefeningen = · ~ . . . H. PICARO · _ .. _ _ __ : 14-15V2 Univ., 2 ------" -

f -(')De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 1 november va~ het academisch jaar, ter goedkeurmg mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet 

..... 

kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



N 
Vl 

5. 

6. 

7. 

' 
' 

. --
Leergangen -

Demografie • • • • • ~ • 0 • • 0 • • • 0 • 0 

Overzicht van de geschiedkundigè kritiek .. 

Inleiding tot de algemene biologie • 0 • 0 0 0 

B.ofwel met toestemming van de examen-
commissie, onder de cursussen vermeld op 
het programma van de Faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid of van een andere Facul-

' teit. 

. ' 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. VERSICHELEN- 14-15 Univ., 2 
TERRYN 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

N . 30 uur/jaar 

I . 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
- -

1 e Licentie in de rechten 
..-, 

Leergangen Titularis maandeg dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

/ 
1. Burgerlijk recht (boek 1), met inbe~ip 

van praktische oefeningen .......... N. (W. DELVA) 9-12 Univ., 2 

2. Burgerlijk recht (boek 11), met irtbegrip 
. van praktische oefeningen .......... . N. (J. VAN HOUTTE) 14-15% Univ., 2 

3. Burgerlijk recht (boek 111, t. 3 en 4), met 
inbegrip van praktische oefeningen ..... N. (J. LIMPENS) 9-12 Univ., 2 

I 
4. Burgerlijk recht (boek 111, t.6 tot en met 17, 

- 19 en 20), met inbegrip van praktische 
N oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (R. DEKKERS) 9-11 Univ., 2 
0\ 

I 5. Burgerlijk recht (boek 111, t. 18), met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (W. DEL VA) 8%-9V2 Univ., 2 

6. Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (C.J. V ANHOUDT) 81h-10V2 Univ., 2 

7. Staatsrecht, met inbegrip van seminarie- 10-12 (1) 
oefeningen .................. N. (A. MAST) 15-16 Univ., 2 

8. · Volkenrecht en internationale instellingen, 
met inbegrip van seminarieoefeningen .... N. (E. VAN BOGAERT) 16-17V2 Univ., 2 

9. Sociaal recht, met inpegrip van seminarie-
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (L. MERCHIERS) 8%-10 Univ., 2 

~~---- ~ (1)-~~efS~ ha~fjm - ·. - • O-

- ---- - . =----=.: - -=---.::=...7:- ----- -:--. - --- ·. =--==---==---=-= :"-=--=----- -- =---- - -- --- - --- --- .. - - . --
,. 

-- --- - - - -
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- FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
' 

• 2e Licentie in de rechten 

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag. donderdag vrijdag zaterdag Plaats -, 
1. Burgerlijk recht (boek 11, t. 1 en 2), met 

inbegrip van praktische oefeningen ... '. N. (R. DEKKERS) • I 11-13 Univ., 2 

2. Burgerlijk recht (boek 111, t.S), met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (E. SPANOGHE) 9-11 - Univ., 2 

3. Handelsrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. N. (J. LIMPENS) 9-12 Univ., 2 

4. Gerechtelijk privaatrecht, met inbegrip van 
praktische oefeningen ............ N. (M. STORME) 9-11 11-13 Univ., 2 

-N 5. Strafvordering, met inbegrip van praktische . 
-.....) oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
! 

N. (CJ. V ANHOUDT) 8Ih-10Ih Univ., 2 

6. Administratief recht, met seminarie- 10-12 (2) 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (A. MAST) 16-17 ·- Univ., 2 

7. Administratief recht (partim), met seminarie-
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (A. VRANCKX) 9-10Ih(2) Univ., 2 

8. Arbeidsrecht, met seminarieoefeningen ... N. (L. MERCHIERS) 8Ih-10Yz(1 Univ., 2 

9. Sociaal zekerheidsrecht, met seminarie- ' 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (U. DEPREZ) 12-13 Univ., 2 

.. 
~ 

-

-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
/' 

- 3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 
-

! 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, niet 
praktische oefeningen ............ N. (E. SPANOGHE) 14-15V2 Univ., 2 

2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 - .. 
Unïv., 2 .. 

3. Tenminste tweé cursussen gekozen uit de 
hierna vermelde, met dien verstande dat -
de totale duur ervan 120 u. moet bed_ragen : 
a. Grondige. studie van vraagstukken van 

grondwettelijk recht, met praktische 
oefeningen N . * 37V2 uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 

N b. Grondige studie van vraagstukken van ~ 

()( administratief recht, met pr~ktische 
oefeningen N. (H. LENAERTS) * 37V2 uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 ................ 

c. Grondige studie van vraagstukken van 
burgerlijk recht, met praktische 
oefeningen N • * 371/2 uur theorie+ 22% uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 

c' Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht N • * 30 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ................ N. (C.J. VANHOUDT) 10-11 V2 Univ., 2 

d' Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met in begrip van 
praktische oefeningen N • * 37% uur theorie+ 22% uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . 

e. Grondige studie van 'vraagstukken 
van handelsrecht, met inbegrip van 
prakti~he oefeningen N • * 37V2 uur theorie+ 22% uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . = 

I 
: 

* dag en uur later te bepalen 



N 
\0 

I 

Leergangen 

f. Grondige studie van vraagstukken van 
privaatrechtelijk procesrecht, met - praktische oefeningen .......... 

g. Grondige studie van vraagstukken van 
internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen .......... 

h. Grondige studie van vraagstukken 
van volkenrecht / . ..... .. ..... 

i. Grondige studie van vraagstukken van 
fiscaal recht, met inbegrip van prakt. 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . 

j. Grondige studie van arbeidsrecht, met 
inbegrip van prakt: oefeningen ...... 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen . . . . . . . . 

4. Tenminste vier cursussen gekozen uit de 
hierna vermelde, met dien verstande dat de 
totale duur ervan 180 u. moet bedragen, en 
dat één ervan verband moet houden met de 
rechtsvergelijking : 

1. Wijsbegeerte van het recht ... .. ...... 
2. S taa tsfilqsofie . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Deontologie van de juridische beroepen ... 
4. Historische kritiek toegepast op de 

rechtsstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* dag en uur later te bepalen 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting :A. Vrije richting 

~ maandàg vrijdag zaterdag 
. -

Plaats Titularis dinsdag woensdag donderdag 

.. 

N. (M. STORME) 11-13 Univ ., 2 

-
-·· 

N. (E. SPANOGHE) * 37Y2 uur theorie+ 22Y2 uur oefeningen/jaar Univ ., 2 . 
N. * 60 uur/jaar Univ. ,2 

N . * 3 ?Y2 uur theorie + 22V2 uur oefeningen/jaar Univ. , 2 

N. * 37Y2 uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ. ,2 

N . * 3 ?1/2 uur theorie + 221/2 uur oefeningen/jaar Univ ., 2 

-
N. (R. DEKKERS) * 60 uur/jaar Univ., 2 
N • * 45 uur/jaar 

~ 

Univ., 2 
N. (F. VAN ISACKER) 14-15Y2 Univ., 2 

N . . * 45 uur/jaar Univ., 2 
-



-- -· -· 
--

/ 

-- - - --..---- --- - -- .. ~ - - - - ---~·· --- --- - - - - - -- ~ -----

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

I 
3e licentie in de rechten, richting :A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
5. Medisch recht, speciaal in verband met het 

- personen- en familierecht N . * 45 ul:lr/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . 
6. Wetgevingstechniek N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . 
7. Pandecten ' N. (R. DEKKERS) * 45 uur/jaar UJ1iV., 2 • 0 ••••• 0 • •• 0. 0 •••• 

8. Geschillen van bestuur N. (A. VRANCKX) * 45 uur/jaar Univ., 2 0 •••• ••••••• 

9. Ambtenarenrecht N. * 45 uur/jaar Univ., 2 0 •• ••••••••••• 

10. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen N. * 37Yz uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 I 0 ••••• •••• 

...... 11. Economisch recht N. (G. SCHRANS) * 45 uur/jaar Univ., 2 • ••••• 0. 0 0 •• 0. 

w 
Finélflcieel recht * 30 uur/jaar Univ., 2 0 12. 0 •••••••• •••••• N. 

I 13. Openbare financiën N; (F. AMERIJCKX) * 60 uur/jaar Univ., 2 ••• 0 0 0 • 0 ... ••• 

14. Juridische örganisatie van het 
kredietwezen N . * 45 uur/jaar Univ., 2 • • • • • • • • • • • • 0 ••• 

15. Nijverheidsrech t •• 0 •••••••••••• N. (P. KLUYSK.ENS) * 45 uur/jaar Univ., 2 

16. Vennootschapsrecht- grondige st~die, 
met seminarieoefeningen N . * 30 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 • 0 • 0 • ••••• 

I 17. Verzekeringen N. (S. FREDERICQ) 17-18V2 Univ., 2 • •••• • 0 • •• 0 ••••• 

, 18. Vervoerwetgeving N. * 45 uur/jaar Univ., 2 ••• 0 •••••••••• 

19. Zeerecht •• 0 0. 0. 0 • 0 ••••••••• N. (S. FREDERICQ) 151h-161/2 Univ., 2 

I 
20. Beginselen van het boekhouden • 0 • •••• N. (C. DE PELSEMAEKER) 14-151f2 Univ., 2 

21. Grondige vraagstukken van het 
auteursrecht ••••••• 0 •• 0 • •• • 0. N. (F. VAN ISACKER) 16-17V2 Univ. 2 

22. Juridisch statuut van de communicatie-
I----

media N . * 45 uur/jaar Univ., 2 • • • • • • • • • • 0 •• ••••••• -----. -· - -1 

I 23. Vergelijkend persrecht • 0 • ••••••••• N. (F. VAN ISACKER) 14-151h Univ., 2 

l I 

* dag en uur later te bepalen .-



, FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 1 woensdag 1 donderdag 1 vrijdag 1 zaterdag Plaats 

24. Boekhouden voor vennootschappen, met 
inbegrip van prakt. oefeningen N.(C. DE PEI.SEMAEKER) * 30 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 ....... 

25. Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming .............. N. (G. DE BOCK) * 30 uur/jaar Univ., 2 V 

26. Beginselen van de criminalistiek ...... . N. * ~ 45 uur/jaar Univ., 2 
27. Sociale criminele profylaxe . -: . . . . . . . . N. (C.J. V ANHOUDT) * 45 uur/jaar Univ., 2 
28. Beginselen van de psychiatrie . . . . . . . . . N. * 30 uur/jaar Univ., 2 
29. ·sociale psychologie N. (P. GHYSBRECHT) * 45 uur/jaar Univ. , 2 ............. 
30. Gerechtelijke geneeskunde N. (F. THOMAS) * 45 uur/jaar Univ., 2 o o I o I 0 o o o 

31. Vraagstukken van internationaal recht N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
VJ 32. Internationale instellingen . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

33. Internationaal fiscaal recht N. (J. VAN HOUTTE) * 45 uur/jaar Univ., 2 • .• ....... 
34. Internationaal sociaal recht ... ..... .. N. (H. LENAERTS) * ,. 45 uur/jaar .Univ., 2 
35. Inter-nationaal medisch recht . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
36. Overzicht van de Europese verdragen .... N. (E. VAN BOGAER T) * 45 uur/jaar Univ., 2 
37. Europees institutioneel recht . . . . . . . .. N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
38. Externe betrekkingen van de gemeenschappen N. (G. VAN Ol.lDENHOVE} *' 45 uur/jaar Univ., 2 
39. Europees economisch recht N. (G. SCHRANS) . * 60 uur/jaar Univ., 2 ......... 
40. Europees monetair financieel en fiscaal N. (1. CLAEYS-

recht ......... .. .......... BOUÜAERT) * 45 uur/jaar Univ., 2 
41. Europees sociaal recht N. (H: LENAERTS) * 45 uur/jaar Univ., 2 ............ 
42. Europees nucleair recht N. (G. SCHRANS) * 30 uur/jaar -' Univ., 2 ...... .. - . . 
43. Overzicht van de instellingen en van de 

wetgeving van de nieuwe staten . ... I .. N. * 60 uur/jaar Univ., 2 -
44. Inleiding tot de rechtsvergelijking ...... N. (J. LIMPENS) I I I t4-t5Yz I Univ., 2 
45. Vergelijkend grondwettelijk recht . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

* dag en uur later te bepalen 



- - - - - ~- - ·- -- --.._~ -
- FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID . 

' 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting / 

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

·45 uur/jaar univ., 2 
-

46. Vergelijkend administratief recht N. (A.VANDERSTICHELE) * -...... 
4 7. , Vergelijkend burgerlijk recht N. (J. biMPENS) * 45 uur/jaar Univ., 2 ........ 
48. Vergelijkend strafrecht N. (C.J. V ANHOUDT) * -45 uur/jaar Univ., 2 ........... 
49. Vergelijkende strafvordering N. (C.J. VANHOUDT) * 45 uur/jaar Univ., 2 ......... 
50. Vergelijkend fiscaal recht N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . 
51. Vergelijkend procesrecht .......... N. (M. STORME) I I [ 9Vz-11(1) I Univ., 2 
52. Vergelijkend handelsrecht . ......... N. (S. FREDERICQ) 14-151/z I I "I I· Univ., 2 
53. Vergelijkend internationaal privaatrecht N. * . 45 uur/jaar Univ., 2 ... I 

I 54. Vergelijkend sociaal recht N. (H. LENAERTS) * 45 uur/jaar Univ., 2 .......... - 55. Vergelijkend recht van de lidstaten van 
UJ \ 

N de Gemeenschappen N. (M. STORME) * 45 uur/jaar Univ., 2 ............. 
I 56. Hedendaagse politieke problemen N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . 

57. Politieke problemen van de nieuwe.staten N. (A. VAN BI LSEN) * 45 uur/jaar Univ., 2 .. 
58. Problemen van gewestelijke politieke en 

economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . 

59. Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen N. (T. LUYKX) * 45 uur/jaar Univ., 2 ............. 

60. Codificatie van het burgerlijk recht in 
de 19e eeuw N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61. Sociale en economische geschiedenis N. (C. VERLINDEN) * 45 uur/jaar Univ., 2 .... 
62. Demografie ................. N. (M.VERSICHELEN-

TERRYN) * 45 uur/jaar Univ., 2 
-

* 45 uur/jaar Univ., 2 63. Ziekenhuiswetgeving . . . . . . . . . . . . N . 

----.- 64. Informatica N. (J-.1. STORME) * 45 uur/jaar Univ., 2 ....... ..- ... . ·-· .. 
65. Kritische stud i~ van de rechtspraak N. (M. STORME) 9'/z-11 I I I t - Univ., 2 ..... 
66. Internationaal economisch recht N. * 45 uur/jaar Univ., 2 r 

••••• 0 

67. Internationaal financieel recht ........ N. * 45 uur/jaar Univ., 2 

* dag en uur later te bepalen (1) = eerste halfjaar 



.. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

-. ' --~ Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (E. SPANOGHE) 14-15Y2 Univ., 2 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ................... N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 Univ., 2 

3. Grondige studie van vraagstukkeil van burger-
lijk recht, met praktische oefeningen .... N. (E. SPANOGHE) * 37Y2 uur theorie+ 22llz u"ur oefeningen/jaar Univ., 2 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met praktische oefeningen .. N. (J. LIMPENS) * 37llz uur theorie+ 22Y2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

5. Grondige studie van vraagstukken van privaat-
rechtelijk procesrecht, met praktische -w oefeningen ................... N. (M. STORMQ 11-13 Univ., 2 

w 6. Grondige studie van vraagstukken van inter-
I nationaal privaatrecht, met pr~ktische 

oefeningen .................. N. (E. SPANOGHE) * 37llz uur theorie+ 22Y2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 
7. Tenminste VIER cursussen, gekozen uit de 

hierna opgesomde, met dien verstande dat één 
ervan verband moet houden met de rechtsver-

· geJijking, en dat de totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : 
a. Inleiding tot de rechtsvergelijking ..... N. (J. LIMPENS) 14-15llz . Univ., 2 
b. Vergelijkend burgerlijk recht ....... N. (J. LIMPENS) * 45 uur/jaar .- Yniv., 2 
c. Vergelijkend handelsrecht . . . . .. . . . . N . *. 45 uur/jaar Univ., 2 
d. Vergelijkend procesrecht ......... N. (M. STORME) 9-11 (1) Univ., 2 
e. Wetgevingstechniek . . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
f. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 

van praktische oefeningen . . . . . . . . . N . * 37llz uur theorie+ 22lh uur oefeningen/jaar Univ., 2 

* dag en uur later te bepalen (1) = eerste halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

g. Medisch recht, speciaal in verband met. 
het personen- en familierecht . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

h. Juridische organisatie van het kredietwezen N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
i. Zeerecht .................. N. (S. FREDERICQ) * 30 uur/jaar Univ., 2 
j. Vervoerwetgeving . . . . . . . . . . . . . N . * 30 uur/jaar Univ., 2 
k. Verzekeringen. . . . ........... N.(S. FREDERICQ) * 45 uur/jaar Univ., 2 -
1. Nijverheidsrecht .............. N. (P. KLUYSKENS) * 45 uur/jaar · Univ., 2 

I m. Beginselen van het boekhouden ..... N. * 45 uur/jaar Univ., 2 - n. Deontologie van de juridische beroepen . . N. (F, VAN ISACKER) 14-15Vz Univ., 2 w 
~ o. Informatica . . . -. . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
I p. Wijsbegeerte van het recht N. (R. DEKKERS) * 60 uur/jaar Univ., 2 ........ 

q. Kritische studie van de rechtspraak . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
r. Economisch recht . . . . . . . . . . N. (G. SCHRANS) * 45 uur/jaar Univ., 2 . • . • 

s. Financieel recht . . . . . . . . . . . . . . N . * 30 uur/jaar Univ., 2 
t. Grondige vraagstukken van het auteursrecht N. (F. VAN ISACKER) 16-171/z Univ, 2 . 
u. één of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie --

-
" ; 

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

* dag en uur later te bepalen 



w 
VI 

Leergangen 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen I I I I I I ooI o 

2. Fiscaal rec'ht, met inbegrip van 
praktische oefeningen I I I o I I o I ' I ooI 

3. Grondige studie van vraagstukken van 
grondwettelijk recht, met praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
administratief recht, met praktische 
oefeningen • • • • • • • • • • • • • • • • 0. 

5. Algemene theorie van het bestuur en 
bestuurskunde ................ 

6. Openbare financiën I ooI o 0 0 0 0 o 0 o o 

7. Tenminste VIER cursussen gekozen uit de 
hierna opgesomde, met dien verstande dat 
één ervan verband moet h~uden met de 
rechtsvergelijking en dat de totale duur er-
van 180 u. moet bedragen : 
a) Vergelijkend grondwettelijk recht 0 • 0 0 

b) Vergelijkend administratief recht ..... 

c) Hedendaagse politieke problemen . . . . 
d) Geschillen van bestuur o o o ooI oIo o 

e) Ambtenarenrecht • • • 0 ••••• 0 • 0. 

* dag en uur later te bepalen 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 
>, 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (E. SPANOGHE) 14-15V2 Univ., 2 

N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 Univ., 2 

N. (A. VRANCKX) * 37% uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

N . * 37V2 uur theorie+ 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

N. (A. VANDER 
STICHELE) 15Y2-17 Univ., 2 
N. (F. AMERIJCKX) 11-13 ' Univ., 2 

I 

•' 

N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
N. (A. VANDER 
STICHELE) * 45 uur/jaar Univ., 2 
N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
N. (A. VRANCKX) * 45 uur/jaar Univ .. 2 
N . * 45 uur/jaar Univ., 2 



- - . -

. -~ 
·---.- -- ·-- - ~ - ·- - - - -- . - -- -- -~ - - --

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
~ 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

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

f) Wijsbegeerte van het recM ................ N. (R. DEKKERS) * 60 uur/jaar Univ. , 2 

g) Staatsfilosofie N . * 45 uur/jaar Univ. , 2 . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Overzicht van de Europese verdragen .. - N. (E. VAN BOGAERT) * 45 uur/jaar Univ. , 2 

i) Internationale instellingen N . * 45 uu~/jaar Univ., 2 
~ 

. . . . . . . . . 
j) Overzicht van de instellingen en van 

de wetgeving van de nieuwe staten .... N. * - 60 uur/jaar Univ. , 2 

k) Deontologie van de juridische beroepen N. ('F. VAN ISACKER) 14-15Y2 I .I I 1 Univ., 2 
I 

. l) Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar · Univ. , 2 -· w m) Vergelijkend persrecht N. (F. VAN ISACKER) I I 1 14-15% 1 Univ., 2 0\ .......... 
I n) Wetgevingstechniek N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . 

o) Europees institutioneel recht N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . , 
p) Economisch recht N. (G. SCHRANS) * 45 uur/jaar Univ.,~ ............ 
q) Financieel recht N . * 30 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . 
r) Juridisch statuut van de 

communicatiem.edia . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 

s) Eén of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie -

-
- -

~· • ~gen uur later te bepa~en 
----·--- ;=-::==::::=-_ ~ - - ~~ ---=....:... ! =-==-~~--" =- - -· - - _;;;-;:;;;;- ~~~.·-~ ---



I-' 

w 
-......) 

I 

-FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e licentie in de rechten, richting : D. Strafwetenschappen 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-. 
-

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (E. SPÀNOGHE) 14-15% 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van 
praktische oefeningen ............ N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 

3. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ......... . ..... . .. N. (C .J. VANHOUDT} 10-11% 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van -· 
praktische oefeningen ............ N. (C.J. VANHOUDT) 11-13 

5. Beginselen van internationaal straf-
recht (volkenrechtelijk strafrecht) ...... N. (W. CALEWAER T) 

6. Strafkunde ................. N. (C.J. VANHOUDT) 11%-12V2 
7. Criminologie ........... . ..... N. (W. CALEWAERT) 

8. Tenminste VIER cursussen1 gekozen uit de 
hierna opgesomde, met dien versta~de dat één 
ervan verband moet houden met de rechts-
vergelijking, en dat de totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : 

~ 

a) Vergelijkend. strafrecht N. (C.J. VANHOUDT) * 45 uur/jaar .......... 
b) Vergelijkende strafvordering N . (C.J. VANHOUDT) * 45 uur/jaar ..... . . 
c) Gerechtelijk geneeskunde ......... N. (F. THOMAS) * 45 uur/jaar 
d) Beginselen van de psychiatrie N. (E. VERBEEK) * 30 uur/jaar . ...... 
e) Beginselen van de criminalistiek •••• Ó\. N. (F. THOMAS) * 45 uur/jaar 

f) Begînselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming N. (G! DE BOCK} * - 30 uur/jaar ............. 

* dag en uur later te bepalen (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 

Univ., 2 

-
Univ., 2 

Univ., 2 

9-11(2} Univ., 2 
Univ., 2 

11-13 Univ., 2 

~ 

Univ., 2 
Univ. , 2 

Univ., 2 
Univ. , 2 

Univ. , 2 

Univ., 2 



-
FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten., richting : D. Strafwetenschappen 

Leergangen Tituklris maandag àin-sdag I woensdag I donderdag I vrijd~g I zaterdag Plaats 

. . 

g) Wetgevingstechniek "N • * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . .. . . . . . 
h) Deontologie van dejuridische beroepen N. (F. VAN ISACKER) 14-15V2 l l I I Univ., 2 
i) Beginselen van het boekhouden . . . . . .. N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
j) Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 : 

k) Sociale criminele profylaxe . . . . . . . . N. (C.l. V ANHOUDT) I 1o-11 Vz 1 I I Univ., 2 
. 

l) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie 

-
~ 

-- -
I 

-

-. ~ 

·-
-

~ .. 

\ ' 

/ -- - - - - . - =- - --- -- - - - ---- - - - -·- - - - -- - -- - - . - ,..:.;; 

' - -

* dag en uur later te bepalen 



VJ 
\0 

I 

~· 

Leergangen 

l. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .... • . • ............ 

3. Grondige studie van arbeidsrecht, met 
inbegrip van praktische oefeningen ..... 

4. Collectief arbeidsrecht ............ 
5. · Arbeidsecanomie .............. 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... 

7. Sociaal-procesrecht ..... . ....... 
8. Tenminste VIER cursussen gekozen uit de 

hierna opgesomde, met dien verstande dat één 
ervan verband houdt met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet 
bedragen : 
a) Vergelijkend sociaal recht .. • , . ..... 
b) Internationaal sociaal r.echt ........ 
c) Sociale en economische geschiedenis ... 
d) Nijverheidsrecht •• 0 • ••••••••• 

e) Ziekenhuiswetgeving • • • 0 ••••••• 

f) Demografie .... · . ........... 

g) Wetgevingstechniek .. . . . . . . . . . . . 
h) Deontologie van de juridische beroepen 

* dag en uur later te bepalen 

I 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : E. Sociaal recht ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

• 

N. (E. SPANOGHE} 14-15% Univ., 2 

N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 Univ. , 2 

N. (H. LENAERTS) 11-12V2 Univ. , 2 
N. (H. LENAERTS) 9-11 Univ., 2 
N. (A. DEVREKER) 10V2-ll %(2) .Univ., 2 

N. (U. DEPREZ) 11-13 Univ., 2 
N. (H. LENAERTS) 14-15 Univ., 2 

N. (H. LENAERTS) * ~ 45 uur/jaar Univ., 2 
N. (H. LENAER TS) * 45 uur/jaar Univ., 2 
N. (C~ VERLINDEN) * 45 uur/jaar Univ., 2 
N. (P. ,KLUYSKENS) * 45 uur/jaar Univ., 2 
N . * 45 uur/jaar Univ. , 2 
N. (M. V.ERSICHELEN-

I 

TERRYN) * 45 uur/jaar Univ., _2 I 
N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
N. ( F. VAN ISACKER) 14-15V2 Univ., 2 

I 

(2) = tweede halfjaar 



) 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID . . 

3e Licentie in de rechten, richting : E. Sociaal recht ' .-
Leergangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

i) Wijsbegeerte van .het recht N. (R. DEKKERS) * 60 uur/jaar Univ., 2 · .. . ... . .. 
j) Grondige vraagstukken van het 

auteursrecht ................ N.(F. VAN ISACKER) I6-l?V2 Univ., 2 
k) Sociale psychologie ............ N. (P. GHYSBRECHT) * 45 uur/jaar . Univ., 2 
l) Inf orma tic a . .. . . . . . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

I m) Economisch recht N. (G. SCHRANS) * 45 uur/jaar Univ., 2 I ..... ........ 
n) Eén of meer op andere leerplannen voor-

~ .. 
I komende cursussen, doch met goedkeuring 

...... van de examencommissie 
~ 
0 

I 
. . -

-· 
!!• 

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

* dag en uur later te bepalen 
' 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........ . . N. (E. SPANOGHE) 14-151/2 Univ., 2 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. N. (J. VAN HOUTTE) 9-ll Univ., 2 

· 3 ...... Grondige studie van vraagstukken van I 

. fiscaal recht, met inbegrip van 
praktische oefeningen N. (F. AMERIJCKX) * 37Yz uur theorie+ 221/2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 ............ 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van 
praktische oefeningen N . * 371/2 uur theorie+ 221/2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . -~ 5 Economisch recht ..... . ........ N. (G. SCHRANS) 15-16V2 Univ., 2 I 

6. Financieel recht . .............. N. (G. SCHRANS) 17-18 Univ., 2 ! 

7. Openbare financiën ............. N. (F. AMERIJCKX) 11·13 Univ., 2 
• 

8. Tenminste VIER cursussen, gekozen uit de 
hierna opgesomde, met dien verstande dat één 
ervan verband móet houden met de rechtsver-
gelijking, en dat de totale dUl:lf ervan 180 U. 
moet bedragen : 
a) Vergelijkend fiscaal recht ....... . . N. (I. CLAEYS-

I I l I - BOUÜAERT 15V2-17 Univ., 2 
b) Vergelijkend handelsrecht . . . . . . . .. N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
c) Europees economisch recht N. ·(G. SCHRANS) * 60 uur/jaar Univ., 2 ........ 
d) Europees monetair, financieel en N. 0;,;-CLAEYS-

fiscaal recht ....... .......... BOUUAERT 16-18 Univ., 2 
e) Nijverheidsrecht N. (P. KLUYSKENS) * 45 uur/jàar Univ., 2 ............. 

' 
f) Verzekeringen ........ . ...... N. (S. FREDERICQ) 17-181/2 ". Univ., 2 

-

* dag en uur later te bepalen 



-
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e ücentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

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

- ·. 

g) Zeerecht ................. N . . (S. FREDERICQ) 15%-161/z Univ., 2 
h) Deontologie van de juridische beroepen N. (F. VAN ISACKER) 14-151/z Univ., 2 
i) Informatica N . * 45 uur/jaar Univ., 2 · . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) Boekhouden voor vennootschappen, met 

30 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar inbegrip van praktische oefeningen • N . * Univ., 2 . . . . 
k) Vennootschapsrecht- grondige studie met ~., 

seminarieoefeningen N . * 30 uurtheorie + 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . 
l) Internationaal economisch recht . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 -~ m) Internationaal financieel recht N. * 45 uur/jaar Univ., 2 .... . . 

N n) Internationaal fiscaal recht . . . . . . . . N. (1. CLAEYS- ... 

I BOUÜAERT 17-181/z Univ., 2 
o) Eén of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie 

~ 

~ 

:-

~- --

- - - .. - - - --:;;. .. - .- -- -. .. - - - -- - - - - - - ·-- -- - -- ----

, 
" * dag en uur later te bepalen 



..... 
~ 
w 
I 

. -
Leergangen 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... 

2. Fiscaal recht, met in begrip van 
praktische oefeningen ............ 

3. Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht ................. 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen ............ . 

5. Internationale instellingen .......... 
6. Europees insti tutioneet recht ........ 
7. Europese rechtspraak en rechtspleging ... 
8. Tenminste VIER cursussen, gekozen uit de 

hierna opgesomde, met dien verstande dat 
één ervan verband moet houden met de 
rechtsvergelijking, en dat de totale duur er-
van 180 u. moet bedragen : 
a) Vergelijkend internationaal privaat recht 
b) Vergelijkend recht van de lidstaten van 

de Gemeenschappen ........... 
c) Europees economisch recht ........ 
d) Europees sociaal recht ............ 
e) Europees monetair, financieel en · 

fiscàal recht . . .............. 
t) Europees nucleair recht .......... 
g) Vergelijkend burgerlijk recht ....... 

-

* dag en uur later te bepalen 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (E. SPANOGHE) 14-15Vz Univ., 2 
. 

N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 Univ., 2 

N. (E. VAN BOGAERT) * 60 uur/jaar Univ., 2 

N. (E. SPANOGHE) * 3 7Vz uur theorie + 22V2 uur oefeningen/jaar Univ., 2 
N. (G. VAN OUDENHOVE) 11-12% Univ., 2 
N. (G. VAN OUDENHOVE) 11-12% Univ., 2 

N. (M. STORME) 16-18 Univ., 2 

-

N-. * 45 uur/jaar Univ., 2 

' 
N. (M. STORME) 18-19 Univ .• 2 
N. (G. SCHRANS) * 60 uur/jaar Univ., 2 

N. (H. LENAERTS) * 45 u1,1r/jaar Univ., 2 : 

N. 0:. CLAEYS-
BOUUAERT * 45 uur/jaar Univ., 2 

N. (G. SCHRANS) * 30 uur/jaar Univ., 2 

N. (J. LIMPENS) * 45 uur/jaar Univ., 2 

-



- ---

....:;;;,_ .• __:_~~;:;;_::;;;-·~..;;.;..~--::-:=--:-~;~-:=- - ---=-====:_-~..;;~-;-.;.--7:;;._-_~~ =--=---~---==~~-~~ ~-~- -·-· 
# 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: G. Internationaal recht . 

Leergangen Titularis 11Ulandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

. 
h) Vergelijkend handelsrecht . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
i) Vergelijkend procesrecht . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
j) Vergelijkend grondwettelijk recht N . * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . 
k) Vergelijkend administratief recht ..... N. (A. V ANDER .. 

STICHELE) * 45 uur/jaar Univ., 2 
i 

1) Internationaal medisch recht * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . N . 

I '"m) Hedendaagse politieke problemen N. * 45 uur/jaar Univ., 2 .... 
I n) Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

...... 
o) Politieke problemen van de nieuwe staten N. (A. VAN BILSEN) * 45 uur/jaar Univ., 2 ~ 

~ p) Problemen van gewestelijke,politieke en 
I economische samenwerking tussen de 

ontwikkelingslanden . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
q) Externe betrekkingen van de 

Gemeenschappen N. (G. VAN OUDENHOVE) * 45 uur/jaar Univ., 2 ............. 
r) Diplomatieke geschiedenis sedert het 

Congres van Wenen ............ N. (T. LUYKX) * 45 uur/jaar Univ., 2 
s) Eén of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. - - -

# - - - - -

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

* dag en uur later te bepalen 

---



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie _in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht -
.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (E. SPANOGHE) 14-15V2 Univ., 2 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. N. (J. VAN HOUTTE) 9-11 Univ., 2 

3. Geschiedenis van de privaatrechtelijke 
instellingen, met inbegrip van 
het kanoniek recht ............ N. (J. VAN ROMPAEY) * 90 uur/jaar Univ., 2 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke 
instellingen N. (J. VAN ROMPAEY) * 60 uur/jaar Univ., 2 ................. 

5. Grondige studie van vraagstukken van -+:-
Romeins burgerlijk recht N. (W, ROELS) * 30 uur/jaar Univ., 2 .......... 

VI 6. Oud-Vaderlands recht ............ N.(J. VAN ROMPAEY) * 30 uur/jaar Univ., 2 
7. Grondige studie van geschiedkundige 

vraagstukken van hedendaags recht ..... N. (R. VAN CAENEGEM) * 30 uur/jaar Univ., 2 
i 

8. Tenminste VIER cursussen, gekozen uit de -
hierna opgesomde, met dien verstande dat één 
ervan verband moet houden met de rechtsver-
gelijking, en dat de totale duur ervan 180 u. 

- moet bedragen : 
a) Vergelijkend burgerlijk recht ....... N .(J. Ll M PENS) * 45 uur/jaar Univ., 2 
b) Vergelijkend hand~lsrecht . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 
c) Vergelijkend procesrecht • • • • • • • 0. N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
d) Pandecten ................ N. (R. DEKKERS) * 45 uur/jaar Univ., 2 
e) Vraagstukken van internationaal recht . . N . * " 45 uur/jaar Univ., 2 
f) Diplomatieke geschiedenis sedert het .. --

Congres van Wenen . . . . . . . . . . . . N. (T. LUYKX) . * 45 uur/jaar Univ., 2 . 

* dag en uur later te bepalen 



-

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht 

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

g) Wetgevingstechniek . . . . . . . . . . . . N . * r 45 uur/jaar Univ., 2 
h) Deontologie van de juridische beroepen N. (F. VAN ISACKER) 14-15Ih Univ., 2 
i) Codificatie van het burgerlijk recht ' -in de 19e eeuw . . . . . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
j) Wijsbegeerte van het recht ......... N. (R. DEKKERS) * 60 uur/jaar Univ., 2 
k) Staatsfilosofie . . . . . . . . . . . . . . N . * 45·uur/jaar Univ., 2 
1) Historische kritiek toegepast op de 

I rechtsstudie . . . . . . . . . . . . . . . . N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
...... m) Eén of meer op andere leerplannen voor-~ 
0\ komende cursussen, doch met goed~ 

keuring van de examencommissie 
I 

I 

I 

I 
I 

~ 
De examinandi moeten het bewijs leveren: 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands.(Met voldoende kennis wordt als een minimum de ge~chiktheid van 
. de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen). l b) van een voldoende kennis van de öeginselen van het boekhouden. (Met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van , 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen). 

. ' 

~----- * d~ -en uur l~ter re OOpalen . . . - - . - - --- -- - - - -- . -- ~~:_ 



...... 
~ 
-..l 

I 

Leergangen 

1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... 

2. Notariêle deontologie, met inbegrip van 
praktische oefeningen I I I I Ie I • I • I I 

3. Notariële boekhouding, met inbegrip van 
praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I 

4. Juridische organisatie van het kredietwezen 
met inbegrip van praktische oefeningen ... 

5 . Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het burgerlijk recht I. I I Ie I I I I. I I 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het vennootschapsrecht I I I I I I Ie I I I 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht • . . . . . . 

8. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het internationaal privaatrecht ....... 

9. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het adrilin.istratief recht ........... 

* dag en uur later te bepalen 

-
FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat ( 1 jaar studie) 
-· 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
N. (W. DELVA) * 37V2 uur theorie+ 22% uur oefeningen/jaar Univ., ·2 

N. (F. VAN ISACKER) * 15 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

N. (C. DE PELSEMAEKER) * 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

N. (V. DE RIDDER) * · 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar Univ. , 2 

N. (W. DELVA) * 37V2 uur theorie+ 22% uur oefeningen/jaar Uni,v., 2 

N. (I. CLAEYS-
Univ., 2 BOUÜAERT * 15 uur theorie +·15 uur oefeningen/jaar 

... 

N. (M. STORME) 9-11(2) Univ., 2 

N. (E. SPANOGHE) * 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

N. (A. VRANCKX) 9-10%(1) Univ., 2 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



.--

~ 

I - - ~ . 
'= --- r •.. -··-- --- ---- .---- ·- ---

., 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID -
-

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) -

Leergangen Titularis maandag dinsdl1g woensdl1g donderdl1g vrijdl1g zaterdl1g Plaats 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
I oefeningen in verband met het notariaat, van N. (I._ÇLAEYS-

! het fiscaal recht ................. BOUUAERT 11-12(1) - Univ., 2 

I 11. Opstellen van akten N • * 120 uur/jaar Univ., 2 

I 

. . . . . . . . . . . . . 

Opmerking: 
' • Alleen de licentiaten in de rechten worden toege-

. I laten tot deze proef, en worden ondervraagd over - bovenstaande vakken die niet het voorwerp hebben 
~ 
00 uitgemaakt van het examen voor het behalen van 
I hun graad. 

-

-

-
... 

I 

.. . .. .. -

~ .~~.~ ~n uur lat~r-1~- bep~~n~-- -, 

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

(1) = eerste halfjaar 



~ 
1.0 

I 

-
-

Leergangen 

1. De algemene beginselen van het recht .... 

2. Een overzicht van de hedendaagse 
geschiedenis ................. 

3. . De encyclopedie van };let recht ........ 

4. Een overzicht van de geschiedkundige 
kritiek .................... 

5. De zielkunde, met de eerste begrippen van 
menselijke ontleedkunde en fysiologie welke 
die studie medebrengt ............ 

6. De logica .................. 

7. De geschiedkundige inleiding tot het 
burgerlijk recht ............... 

8. De maatschappij en de instellingen der 
moderne tijden ............... 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID ~ 

Ie Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

~· -
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

-
W.DELVA 8%-12 Blandijnberg, 2 

J. DHONDT 9-11 Blandijnberg, 2 

W. CALEWAERT 11-13 Bfandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

P. GHYSBRECHT 16-18Yz Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 

J. VAN ROMPAEY 30 uur/jaar Paddenhoek 

C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
--- ------ -- ----



~ 

- , ___ j 
- ---. . - - - - - -- - --- .. - . - -- ---- --- - --- --=...-:...- - - - - - - - -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensqag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Een overzicht van de instellingen van de 
nieuwe staten. ................ H. ADRIAENS 14-16 Un.iv., 2 

2. Algemene statistiek, met praktische 
óefeningen .................. H. PICARD 14-15V2 Paddenhoek . 

3. Het natuurrecht ............... W. CALEWAERT 9-11 Blandijnberg, 2 

4. Het administratief recht, partim ....... A. MAST 10-12 (2) 
15-16 (2) Paddenhoek -

- 5. Het administratief recht, partim : algemene VI I 
0 begrippen van geschillen van bestuur A. VRANCKX 9-10%(2) Paddenhoek 
I 

.... 
I 6. De beginselen van het volkenrecht ...... E. VAN BOGAER T 15%-17 Paddenhoek 
I 
I 7. De staathuishoudkunde ........... M. VAN MEERHAEGHE 10-12 Paddenhoek I 

I 

' 8. Het staatsrecht ................ A. MAST 10-12(1) 
15-17 (1) Paddenhoek 

9. De sociologie M. VERSICHELEN-
, ... .... .......... 

TERRYN .. 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-
- - - - - - - - - -- - - - - ~ - - -- - - - - - --- - --.: -

~ 

-
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

. 



- -- - - - - - -- - .-. - - - - - --- - --- -
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Lic~ntie in de staatswetenschappen : 

Leergangen ' Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De wetgeving van Kongo .......... H. ADRIAENS 16-17Y2 
' 

Univ., 2 

2. De openbare financiën . : . . . . . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 Univ., 2 

3. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de algemene statistiek, met 

.. 

praktische oefeningen ............ H. PICARO 161/2-18 Univ., 2 

4. De diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen ............. T. LUYKX 9Y2·11 - Univ., 16 

I 
5. De politieke aardrijkskunde ......... ·L. DE SMET 8%-9Y2 Blandijnberg, 2 

I ....... 6. De hedendaagse politieke geschiedenis Vl ....... van België ......... - ......... T. LUYKX 14-15Y2 Univ., 16 
7. Het vergelijkend grondwettelijk recht .... A. VRANCKX 10Y2-12 Univ., 2 

I 

I 

8. De staathuishoudkunde (bijzondere leerstof) .A. VLERICK 11-12Y2 Univ., 2 I 

I 
9. Het staatsrecht (bijzondere stof) ..... A. MAST 15-16 (2) Univ., 2 

~ 

-
I 

I 

I 
-

I 

! 
I -

(2) = tweede halfjaar 



-

' 

, ___ 
-~ . -- -=-==--=- FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID - - --~·;;..---=--~-~---=-=-~--:-:::::;::=: = -

) 

2e Licentie in de staatswetenschappen 
\,. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: -1. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de openbare fmanciën , ~et 
praktische oefeningen ............ F. AMERIJCKX 10-12 Uniy., 2 

2. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het staatsrecht, met praktische 
oefeningen .................. A. MAST 17-18Yz Univ., 2 

3. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9-1()1/z ~ --
Univ., 16 

4. Een overzicht van de Belgische fiscale 
wetgeving ......... . ........ J. VAN HOUTTE 9-11 Univ., 2 

5. De grondige studie van vraagstukken -
I lopende over de staathuishoudkunde, -Vl met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 14-16 Univ., 2 

N 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

I Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
1. Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12Yz Univ., 16 

4. De volksbeschrijving ............. M. VERSICHELEN-
TERRYN 10V~11Vz Univ., 2 

3. Hedendaagse geschiedenis van handel en 
nijverheid .................. J. OHONOT 9-10 Univ., 16 

4. De hedendaagse vraagstukken van inter-
nationale politiek .............. E. VAN BOGAERT 16-18 Korte Meer, 3 

5. De geschiedenis van de economische en 
· sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 8'h-10Yz Univ., 16 

6. Het volkenrecht (bijzondere stof) ...... E. VAN BOGAER T 14-15Yz Korte Meer, 3 

7. De sociale wetgeving . . . . . . . . . . . . . L. MERCHIERS 1()1/~12 . ' p Univ., 2 

8. Socio-economische gevolgen van de weten~ - ·- ,, 
schappelijke-technische ontwikkeling, met 

~~~ -

praktische oefeningen .... ' . . .. .. . J.-B. QUINTYN 1()1/z-12'12 -- - Korte ~Meer, 9 

Ofwel, met instemming van de faculteit, onder die welke voorkomen op de pro-gramma's van deze faculteit, en inzonderheid op 
die van de licentiaatsexamens in de sociale-, in de .bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap. 
De studenter'. ~.ijn 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. 

" 



--

"' 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
.. 

- 1 e Licentie in de sociale wetenschappen " 
- . -- - --; - . - - - - - ·- - . ---

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De open bare fmanciën ••••••• 0 • ••• F. AMERIJCKX 9-11 Univ., 2 

2. De volksbeschrijving . . . . . . . . . . . . . M. VERSICHELEN .. 
TERRYN 14-15 Univ., 2 

- -
' 

3. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de algemene statistiek, met 
praktische oefeningen ............ H. PICARD 16Vz-18 Univ., 2 

4. Het administratief recht (bijzondere stof : 
I openbare onderstand en volksgezondheid) L. MERCHIERS 14V:z-16 Univ., 2 

......... 
VI 
w 5. Het internationaal arbeidsrecht H. LENAERTS 13Vz-14Vz Univ., 2 ....... 
I 

6. De sociale wetgeving . . . . . . . . . . . . . L. MERCHIERS 10%-12 Univ., 2 

7. Sociale voorzieningen ............ U. DEPREz · 8%-10 Criminologie 

8. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de sociologie, met 
praktische oefeningen ............ M. VERSICHELEN- ---

TERRY.N 14-16 Univ., 2 
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I 

1. 
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6. 

7. 
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1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
Het arbeidsrecht ............... L. MERCRIERS 9-10% 
Geschillen yan sociaal recht ......... H. LENAERTS 10%-12%(1) 
De geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels . . . . . . . . . . . N . 8%-10% 
Het vergelijkend arbeidsrecht ........ H. LENAERTS 10%-12(2) 
De staat- en de sociale huishoudkunde 
(bijzondere stof) ............... A. VLERICK 11-12% 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde, met .. 
praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE 14-16 
De sociale en de economische geschiedenis C. VERLINDEN 16-18 
Praktische oefeningen over sociaal recht ... U.DEPREZ 10-11 

II. CURSUSSEN NAAR KEU ZE : 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
De vergelijkende burgerlijke instellingen . . . J. BLONDEEL 10Vz-1P/:z(2) 
De beginselen van de antropologie en van de 
etnografie .................. N. - 14%-16 
De biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . N . 18-191/z 
De economische politiek in de nieuwe staten M. VAN MEERHAEGHE 10%-12 
Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijke-technische ontwikkeling, met 
praktische oefeningen ........ ~ ... J.-B. QUINTYN 60 uur/jaar : dagen en uren later te bepalen 

Ofwel, 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-, en 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, ioniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

, 

1 zaterdag Plaats 

Univ., 2 
Univ., 2 

Univ., 16 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2-

Univ., 16 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

- Univ., 2 
Univ., 2 

Korte Meer, 9 



...... 
V'l 
V'l 

I 

.. FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in de bestuurswetenschappen .. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. Het administratief recht (bijzondere stof, 
partim: openbaar en privaat domein; wegen-
bouw; rooilijnen; urb,anisme) ......... R. SENELLE 

2. De begratingswetgeving van staat, 
provinciën en gemeenten ........... F. AMERIJCKX 

3. De openbare fmanciën ••• 0 •••••••• F. AMERIJCKX 

4. De grondige studie van vraàgstukken 
lopende over de algemene statistiek, met 
praktische oefeningen .... . ....... H. PICARO 

5. Het stelsel van het vervoer en het verkeer .. A. DEVREKER 8%-10 

6. Het administratief recht (bijzondere stof, 
partim: openbare instellingen, v.w.z.; in 
stellingen van openbaar nut; stichtingen; 
erediensten; onderwijs; openbare onder-
stand en volksgezondheid; politie en 
politiereglemen ten) . . ........... L. MERCHIERS 14-15% 

7. Het burgerlijk recht, boek I ......... W.DELVA 9-12 

8. De geschiedenis van de bestuursinstellingen 
van België .................. M.BAELDE 

9. Het burgerlijk recht, boek 11 ......... J. VAN HOUTTE 

10. De openbare diensten en de bestuursorga-
nismen met een economisch doel . . . . . . . A. VLERICK 15-17 

11. De geschillen van bestuur .......... A.VRANCKX 
L____ ____ -----·· L_____ -

(2) = tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

91/2-11 %(2) Univ., 2 

14-16(2) Univ., 2 

9-11 Univ., 2 

16%-18 Univ., 2 

Univ., 16 
~ 

-
Univ., 2 

Paddenhoek 

llY2-13 Univ., 2 

14-15%(2) Univ., 2 

Univ., 2 

15%-17 Univ., 2 
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I 
FACULTEIT_V AN-DE RECHTSGELEERDHEID 

. 

I te Licentie in de bestuUrswetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. De grondige studie van vraagstukken, 
lopende over de staathuishoudkunde, met ~· 

praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE I 14-16 Univ., 2 

13. De rationele principes van de inrichting van 
~ 

de arbeid der openbare besturen ....... R. SENELLE 15-16% Univ~, 2 

Ef:N CURSUS NAAR KEUZE UIT : 
14. Socio-economische gevolgen van de weten-

I schappelijk~technische ontwikkeling, met - praktische oefeningen J.B.-QUINTYN 10%-12% Korte Meer, 9 VI . . .......... 
0\ of 
I ''15. met instemming van de Faculteit, te kiezen on-

der die welke voorkomen op de programma's 
van deze Faculteit (inzonderheid 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. - -

- - , 

"' 

.· 
--' 

~· 
--- - .. --- -· __ ....;;;;;; -

--~--- -· - J 

I 

' ---



....... 
Vl 
-..) 

I 

Jeergangen · . ---

1. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

2! De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht, 
(bijzondere stof, partiro : openbaar en 
privaat domein; wegenbouw; rooilijnen; 
urbanisme), met praktische oefeningen ... 

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; erediegsten; onderwijs; 
openbare onderstand en volksgezondheid; 
politie en politiereglementen), met 
praktische oefeningen ............ 

4. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de openbare fmanciën, 
met praktische oefeningen .......... 

5. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het stelsel van het vervoer en 
het verkeer, met praktische oefeningen ... 

6. Een overzicht van de Belgische fiscale 
wetgeving .... . ............. 

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

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de bestuurswetenschappen ! 

Titularis - n;zaandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag c Plaats 

H. LENAERTS 14Yz-16(1) Univ., i . 

--

R. SENELLE 9V2-11 Yz(l) Univ., 2 

-

-

A. V ANDER STICHELE 10-llYz Univ., 2 

F. AMERI.l.CKX 10-12 Univ., 2 

A.DEVREKER 14-15Yz Univ., 16 

J. VAN HOUTTE 9-11 Univ., 2 
----



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag I Plaats 

7. De grondbeginselen van het internationaal 
privaatrecht " .................. E. SPANOGHE lSV2-l? I Paddenhoek 

8. De grondige studie van vraagstukken lopende 
over de openbare diensten en de bestuurs--
organismen met een economisch doel, met 
praktische oefeningen ....... A. VLERICK Univ., 2 

9. Het vergelijkend administratief !echt A. V ANDER STICHELE Univ., 2 

~ro. De grondige studie van vraagstukken lopen-
de over de geschillen van bestuur, met 
praktische oefeningen ............ I A. VRANCKX I I I I 114-lSVl(l) I I Univ., 2 

(1) =tweede halfjaar 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

•. 

-

.. 
Leergangen 

De wetgeving van Kongo .......... 
Ben overzicht van .het Belgisch en van het 
buitenlands handelsrecht .......... 
De grÖndige studie van vraagstukken 
lopende over het staatsrecht, met 
praktische oefeningen ............ 
Het vergelijkend grondwettelijk recht .... 
Het ontstaan der voornaamste staten en 
hun ontwikkeling gedurende de moderne 
tijden .................... 
Hel internationaal privaatrecht ....... 
De grondige studie van vraagstukken 

. lopende over de beginselen van het 
volkenrecht, met praktische oefeningen ... 
De consulaire wetgeving en reglementen ... 
De staathuishoudkunde, (bijzondere 
leerstof) ................... 
De economische aardrijkskunde ....... 

-- -

FACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in, de diplomatieke wetenschappen 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

H. ADRIAENS 16-17lh Univ., 2 

N. ~ 15-17 Univ., 2 

A. MAST 17-18V2 Univ., 2 

A. VRANCKX 10lh-12 Univ., 2 

F. PEETERS 10-11 U-13 Univ., 16 

E. SPANOGHE 14-15V2 Univ., 2 

E. VAN BOGAERT 11-12% Korte Meer, 3 

E. VAN BOGAERT 11-12V2 Korte Meer, 3 

~ 

A. VLERICK 11-12% Univ., 2 . 

L. DE SMET 8V2-ll% Blanilijnberg, 2 

- - I 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
. 

1. De diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen ... . ......... T. LUYKX 9Yz-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 stof) . ..... E. VAN BOGAERT 14-15Yz Korte Meer, 3 
5. De grondige studie van vraagstukken 

lop~nde over het volkenrecht, (bijzondere 
I vakken), met praktische oefeningen ..... E. VAN BOGAER T 9%-11 Korte Meer, 3 

........ 6. De handelspolitiek ... . ......... . . J. VAN TICHELEN 16-17% 15Yz-17 Univ., 2 
0\ 
0 7. De grondige studie van vraagstukken 
I lopende over de staathuishoudkunde, met 

praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE 14-16 univ., 2 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 

1. Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN , 11-12% Univ., 2 
2. De hedendaagse geschiedenis van handel 

en nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . J. OHONOT 16-17% Univ., 2 
3. Actuele vraagstukken van mternat10nale 

politiek ................... E. VAN BOGAERT - 16-18 Korte Meer, 3 
4. Socio-economische gevolgen van de weten-

schappelijk~technische ontwikkeling, met 
praktische oefeningen ...... . ..... . J.-B. QUINTYN 10%-12% Korte Meer, 3 

of 
5. met instemming van de Faculteit, onder - - - .. 

1'--" 
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. 



·-0\ 

-

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandagj dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ••• I R. VERBIST 
T 

17-19(1) 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 
(nietin71-72) ...... . R. PLANCKE 17-19 

... ~ 

3. De alg~mene methodenleer A.GERLO 9%-ll'h I I I I 

4. De bijzondere methodenleer der vakken 
die voor.komen op de programma's van het
middelbaar, normaal en technisch onderwijs G. DE BOCK 14-16 

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

(1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I· 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

--

-Ie Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 
·-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, tilm, televisie) ...... T • . LUYKX 15~17 Univ., 16 

: 

2. De inrichting en de techniek van het infor-
rnatiewezen met bezoeken aan instellingen J. BRIERS 16-18 - Univ., 16 

3. De politieke aardrijkskunde ......... L. DE SMET 8Y:z-9% Blandijnberg, 2 

4. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België .................... T. LUYKX 14-15Y2 Univ., 16 

5. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS - 9%-11 Univ., 16 

6. De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10% Univ., 2 

7. Internationale economische betrekkingen 
en instellingen I I I I I I I I I I I I I I I I M. VAN MEERHAEGHE 16*-18~ Univ., 2 

8. De ontwikkeling van de natuurwetenschap-
pen sedert de 19e eeuw . . . . . . . . . . . . J .-B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

9. Oefeningen over vraagstukken uit de pers-
en communicatiewetenschap ........ T. LUYKX 14-15% Univ., 16 

10. Grondslagen van de pers- en communicatie-
wetenschap ...... ·-· ......... T. LUYKX 15Y2-17 Univ., 16 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Eén cursus door de examinandus te kiezen -uit: - -- - -- - - - - - .. =-:;::... r.- - -= =--= . -- ..: .. =-- -==-- - --- . -11. Grondige studie van de geschreven pers in . -- ·- -- - - . .;;:; = 
binnen- en buitenland I I I I I I I I I I I I P. KLUYSKENS 45 uur/jaar Univ., 16 

' 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen -. 
~ 

Titularis maandag dinsdag woen~dag donderdag vrijdag 

Grondige studie van vraagstukken van de 
psychologie van de communicatie . . . . . . N . 45 uur/jaar 

Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de telecommu-
nicatie .................... J.-B. QUINTYN 9-1(Y/2 

Grondige studie van de audio-visuele com-
municatiemedia, met praktische oefeningen J. BRIERS 14-16 

Grondige studie van vraagstukken van de 
sociologie van de communicatie . .... . . M. VAN VAERENBERGH 8V2-10 

Grondige studie van vraagstukken van het 
auteursrecht ...... . .......... F. VAN ISACKER 10-11% 

Vergelijkend persrecht ....... . .... F. VAN ISACKER 14-15V2 

Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijk~technische ontwikkeling met 
praktische oefenirtgen ............ J.-B. QUINTYN lOV2-l2% 

of -
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 rechtsfaculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

-

zaterdag Plaats 

l}niv., 16 

Korte Meer, 9 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Korte Meer, 9 

·-

I 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e licentie in de per~ en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De geschiedenis van de Belgische pers, 
radio, film en televisie ............ T. LUYKX 11-12% 

Het juridisch statuut van de communicat~e-
media, met inbegrip van het auteursrecht . . P. KLUYSKENS 15%.-17 

De plichtenleer bij de communicatie .... F. VAN ISACKER 10-12(1) 

Sociologie van de communicatie ....... M. VAN VAERENBERGH 14-15% 

De psychologie van de communicatie .. . . P. GHIJSBRECHT 15-16 

Hedendaagse vraagstukken van internatio- -
nale politiek ............ ·-.... E. VAN BOGAERT 16-f8 

Een overzicht van de financiële economie V. DE RIDDER 10%-12 

Eén cursus naar keuze door de examinandus 
gekozen uit de lijst der cursussen naar keuze I 

vermeld bij de 1e licentie in de pers- en com-
municatiewetenschap, of, met instemming van 
de Faculteit, onder die welke voorkomen op 
het programma van de licenties of doctoraten 
van de universiteit ....... .. ..... . 

' 

De studenten zijn geh~uden 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. 

(1) = ee~ste halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 
: 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

-Enige proef licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

-- Leergangen Titularis maandag dinsdllg woensdag donderdag vrijdllg zaterdag Plaats 

I. Zeven verplichte cursussen van de 
~ 

"speciale leerstof" 
1. De ontwikkeling van de communicatie-

media (pers, radio, film, televisie) ...... T. LUYKX 15Vl-17 
~ 

·Univ., 16 

2. .De inrichting en de techniek van het infor-
rnatiewezen met bezoeken aan instellingen J. BRIERS 16-18 Univ., 16 

3. De geschiedenis van de Belgische pers, 
~ 

radio, film en televisie ..... • . • ..... T·. LUYKX 11-12Vl Univ., 16 

4. Hetjuridisch statuut van de communicatie-
media, met inbegrip van het auteursrecht .. P. KLUYSKENS 15Vl-17 Univ., 16 -0' 

Vl 5. De plichtenleer bij de communicatie .... F. VAN ISACKER 14-16(1) Univ., 16 
I 6. De sociologie van de communicatie ..... M. VAN VAERENBERGH 14-15Vl Univ., 16 

7. · De psychologie van de communicatie .... P. GHIJSBRECHT 15-16 Univ., 16 

II. Drie verplichte cursussen uit de "algemene 
leerstof' van de 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 Hoger1nstituut 

- Faculteit van de Rechtsgeleerdheid en 
School voor Criminologie. 

- Afdeling "Alle Wapens" van de Konink-
lijke Militaire SchooL - - -
1. De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 

sedert de 19e eeuw ............. J.-B. QUINTYN 9~10% Korte Meer, 9 

(1) = eerste halfjaar 



....... 
0\ 
0\ 

I 

Leergangen 

2. · Een overzicht van de financiële economie . . 
3. Internationale economische betrekkingen en 

instellingen ................. 
Groep B : afgestudeerden in de 

-Handels- en Economische Wetenschappen. 
1. De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 

sedert de 19e eeuw ............. 
2. De heden<;Jaagse politieke geschiedenis van 

België .................... 
3. De geschiedenis van de politieke leerstelsels 

Groep C : afgestudeerden van de 
- Faculteit van de Wetenschappen 
- Faculteit van de Geneeskunde met eraan 

verbonden Hoger Instituut en Centrum 
- Faculteit van de Farmaceutische Weten-

schappen 
- Faculteit van d~ Toegepaste Weten-

schappen 
- Polytechnische afdelipg van de Konink-

lijke Militaire School 
1. De politieke aardrijkskunde ......... 
2. De geschiedenis van de politieke leerstelsels 

3. De geschiedenis van de economische en --

sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enige proef licentie in de pers- en conununicatiewetenschap 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

V. DE RIDDER 10Y2-12 Korte Meer, 3 

!YI. VAN MEERHAEGHE 16*·18Y<I 
~ Korte Meer, 3 

J.-B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

T. LUYKX 14-15Y2 Univ., 16 

F. PEETERS 9%-11 Univ., 16 

-

L. DE SMET 8Y2-9% Blandijnberg, 2 

F. PEETERS 91/z-11 Univ., 16 
' 

--- - -- - - - -- ·--- . -- -
N . 9-11 - Univ., 16 
---- - ------ -------- - _____ L___ __ 



........ 
0\ 
--....} 

I 

-

Leergangen 

1. Arbeidsrecht . . . . • . . . . . . . . . . . . 

2. Arbeidseconomie. ......... • '"" • ... 
3. Sociale voorzieningen ............ 
4. Nijverheidslecht ............... 
5. Geschillen van sociaal recht ......... 
6. Internationaal sociaal recht .......... 
7. Vergelijkend sociaal recht .. · ........ 
8. Praktische oefeningen over sociaal recht . . . 

-,I 

.. 

' .. 

# 

-

(1) =eerste halfJaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

I 
Licentie in het sociaal recht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L. MERCHIERS 9-10% Univ., 2 

A.DEVREKER 14-15(2) Univ., 16 

U.DEPREZ 8%-10 Criminologie 

P. KLUYSKENS 22% uur/jaar Univ., 2 

H. LENAERTS lOVz-12%(1) . Univ., 2 

H. LENAERTS 13%-141/z Univ., 2 

H. LENAERTS 10%-12(2) Univ., 2 

U.DEPREZ 30 uur/jaar Criminologie 

' 

-
f 

. 

· ' .. 

.; 

- .. . - -
.. 

(2) = t_weede halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- Licentie in het Europese recht ., 

·. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats , 

1. Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAER T 18-19% Korte Meer, 3 

2. · Institutionele en politieke ontwikkeling van 1 
het Europese gemeenschapsrecht : ..... 
a) partim instellingen ........... G. VAN OUDENHOVE 14V2-16 Paddenhoek 
b) partim : politieke ontwikkeling ...... G. VAN OUDENHOVE 14-17(1) 

3. De externe betrekkingen van de gemeen-

I 
schappen ................... ...... G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Paddenhoek 

- 4. De Europese rechtspraak en rechtspleging .. M. STORME 16-18 Paddenhoek 
0\ 
00 

I 5. Statuut van de supranationale ambtenaren G. VAN OUDENHOVE 14-14% Paddenhoek 

6. Europees economisch recht : . ....... 
a) partim : theoretisch gedeelte G. SCHRANS 

I 

14-16 ....... 
b) partim : toepassingsgevallen ....... G. SCHRANS 16-17 Paddenhoek 

7. Europees sociaal recht ...... ....... H. LENAERTS 13%-14% Univ., 2 

8. Europees monetair, financieel en fiscaal . ~ 

recht ..................... I. CLAEYS BOUUAERT 16-18 
' 9. Europees nucleair recht ........... G. SCHRANS 17-18 Paddenhoek 
' 
I 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de ' 
gemeenschappen ............... M. STORME 18-19 Paddenhoek 

- ·- - - -
-~-- ~~;--=-=---~- ...... . ~ ~-=-=~- .":.. ..L- -· ~- --- ~ ~-· . ----== ----- _;;:;._~· 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



0\ 
\0 

I 

1. 

2. 

1. 

~--' . ._. .... 

-
Leergangen 

-.-

Beginselen van het boekhouden ....... 

Sociale psychologie ........... . . 

Inleiding tot het bedrijfsbeheer ....... 

-

-

FACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Facultatieve cursussen 

·-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 14-15V2 Univ., 2 

P. GHYSBRECHT lS-l6V2 Univ., 16 

Vrije leergangen --
J. DE RIJCKE 45 uur/jaar 

-. 

1 

-: ·- --



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(K.B. van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 14 - Tel. 25.83.16 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De School voor Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat en van doctor in de criminologie~ 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

- Tot de licentie : · 
1. de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandi

daat, uitgereikt door een Belgische Universiteit, door een daarmede -bij 
toepassing van art. 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 
gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden -
gelijkgestelde inrichting, of door een examencommissie van de staaf 
waarvan sprake in ar . 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de rijkswachtofficieren; 
3. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die in 1962, 1963 of 1964 opge

nomen· zijn in de Koninklijke Militaire School en die er geslaagd zijn 
voor het examen · over alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde 
vakken; 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die van 1965 af in de Koninklijke 
Rijkswachtschool worden gevormd en die er geslaagd zijn voor het 
examen over alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken; 

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 van 18 februari 1970). 

Vrije leerlingen kunnen toegelaten worden om één of meer cursussen te 
I' . 

volgen. Indien zij met goed gevolg ondervraagd werden over die cursussen, 
zal hun e~n bijzonder getuigschrift vèrstrekt worden. 

- Tot het doctoraat : . · · · 
zij die sedert Ûm111;ins~e één jaar houder zijn van het diploma van licentiaat 
in de criminologie: · 

'.OVERziCHT VAN DE STUDJEN 

1° De li~entie : 
• ~ i. t 

.- de vakken van ·het ·examen van licentiaat lopen over twee gedeelten en 
tenminste twee jaar s.tudie ~ 
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- 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. 

2o Het doctoraat : 
- · het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift in 

handschrift of gedrukt, en van drie door de examencommissie aange
nomen stellingen; 

- het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, door de 
examinandus dienen verdedigd te worden; 

- ze moeten aan de Raad van de School tenminste drie rnajinden vóór de 
voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 
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I 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

le Li~entie in de criminologie 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De criminologie ....... . ....... W. CALEWAERT 11-12V2 Univ., ~ 

2. De. encyclopedie van het recht ........ W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 . -
3. De gerechtelijke geneeskunde ........ F. THOMAS 14-16 16-18 J . Kluyskensstr.,27 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ................. R. BOEHM 17V2·19 Blandijnberg, 2 

5 . . Het strafrecht, met (prakt. oef. 15 uur) .. C.J. VANHOUDT 
I 

: 8Vz-10 (prakt. oef. 15 uur) Univ., 2 

..... 6 . Beginselen der strafvordering, met 
-..l 
N (prakt. oef. 15 uur) ............ C.J. VANHOUDT 8V2-10 (prakt. oef. 15 uur) Uni'v., 2 
I 
- 7. De strafkunde ................ C.J. VANHOUDT 11-12 Univ. 2 

_8. Grondige vraagstukken van het strafrecht - •. 
en praktische oefeningen .......... C.J. VANHOUDT 1{}.11 Univ. 2 

9. Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde .. P. GHYSBRECHT i 16-17 Blandijnbeg, 2 

. 
-~ 

: - -
-· . 

. -- .. ;;;;;.. ;;·;. --=-==..::::._---=-=--=._ ~·.- • ;;;;;;;;,..~---=---=~---:"'~ - -----"'-- --- . ;;;;. ....;._--==......--= . - ... - ------ ==--~·-______:: -·;:: :,;--_-.....;..:....=......= ~- ... _;-;;; ;:::;._-===== -- - -
-

' . - \ 



-..] 
w 
I 

Leergangen 
-

1. De beginselen van de wetgeving (betreffende 
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 •••••• 0 •• 

10. De geneeskundige criminele profylaxe . . . . 

11. Beginselen van het internationaal 
strafrecht .................. 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Beginselen van scheikundige toxicologie ... 

. 
--

( 1) = eerste halfjaar 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

2e Licentie in de criminologie 

Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. DE BOCK 16-18(2) I Pasteurlaan, 2 
-

P. GHYSBRECHT - 15-151/z Univ., 2 

E.VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

E.VERBE;EK 12-13 Ac. Ziekenh. 

-
P. GHYS BRECHT 15V2-16 Univ., 2 

- F. THOMAS 161/z-18 J. Kluyskensstr., 27 

C.J. VANHOUDT 11-12(1) Univ., 2 

C.J. VANHOUDT 11-12(2) Univ., 2 

C.J. VANHOUDT 1o-ll Univ., 2 

P. GHYSBRECHT 14-15(1) Univ., 2 

W. CALEWAERT 9-10 Univ., 2 

A. HEYNDRICKX 14-16(2) J. Kluyskensstr., 27 

-
- . ---

(2) = tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(K.B. van 24 juli 1964) 

JOZEFPLATEAUSTRAAT 26 - Tel. 25.16.64 

GRAAD DIE KAN VERLEEND WORDEN 

Het .Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad en diploma van 
licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

De houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma, dat een 
cyclus van tenminste vier jaar universitaire studiën bekrachtigt en dat uitge
reikt is door een Belgische universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrich
ting voor hoger onderwijs worden tot de licentie toegelaten. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

Over de vakken van het examen van licentiaat in de stedebouw, ruimte
lijke ordening en ontwikkeling wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt 
tenminste één jaar studie aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en 
met toestemming van de raad van het Instituut kan echter ovèr die vakken 
examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee 
studiejaren aan worden gewijd. 

De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede 
examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrek- ' 
king tot één van de vakken waarover het examen loopt. Deze verhandeling 
wordt aan de examencommissie bezorgd uiterlijk één maand vóór de vast
gestelde datum van de opening van de zittijd. 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergang Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

-

1. Encyclopedie van de ruimtelijke ordening .. L. HENDRICKX 9-10(1) Plat., 22 

2. Fysisch milieu in verband met de ruimte- -
lijke ordening, met praktische oefeningen .. / 

a) deel : geologie .............. R. MARECHAL 16-18(1) 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 
b) deel : bodemkunde en fysische aardrijks-

kunde ................... R. TA VERNIER 14-16(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

3. Antropogeografisch milieu in verband met 
de ruimtelijke ordening, met praktische .. "\ 

oefeningen : 
~ 

- a) deel : menselijke aardrijkskunde ..... F. SNACKEN 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar Coupure, 57 5 
-..l 
V\ b) deel : economische aardrijkskunde .... L. DE SMET 15-16(2) 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

4. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van de luchtfotointerpretatie, met 
praktische oefeningen ............ F. SNACKEN 16-19(2) 30 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

5. Oefeningen over survey en ruimtelijke 
planning .................... M. ANSELIN '\ 14-18 Plat., 26 

6. Economische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel : algemene economische aspecten .. M. ANSELIN 20 uur theorie + 5 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat., 26 
b) deel : verkeersecanomie . . . . . . . . . N • . 20 uur theorie +10 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

7. Sociologische aspecte~ van de ruimtelijke I 

ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel : algemene sociologische aspecten .. M. VAN VAERENBERGH 10-12(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 16 
b) deel: arbeidsvoorziening en tewerkstel-

ling met overeenkomstige planning . . : . M. VAN V AERENBERGH 10-12(2) . 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar, Univ., 16 

-
" 

(*)=om de veertien dagen - (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



. HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEUJKE ORDENING EN ONTWIKKEliNG 

Licentie in de ~tedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis ·maandag I dinsdag I woensdag I ddnderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Juridische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen .... R. SENELLE 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jàar ..._ Univ., 2 

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke 

I ordening, met praktische oefeningen .... M. VAN VAERENBERGH 9-10 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar Univ:, 16 

10. Technische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen 
a) deel : geschiedenis van de bouwkunst 

I en van het urbanisme _ ........... L. HENDRICKX 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar 10-11 Plat., 22 -...:..:. b) deel : studie van de infrastructuur · .... N • 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat., 22 ~ 

0\ 

I c) deel : gemeenschapsuitrusting, huis-
vesting en bedrijfsgebouwen ....... A. DE VRIES 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 11Yz-12Yz Plat., 22 

11. Hygiëne van de agglomeraties ......... K. VUYLSTEEK 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

12. Praktische oefeningen over statistiek in 
verband met de ruimtelijke ordening H. PICARD 15 uur/jaar -~ Univ., 16 .... 

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 betrekking tot één van de cursussen l«!arover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie 

. - bezorgd uiterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van de opening van de zittijd .. 

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

' --- ~ --~~-

--

-
(*) = om de twee weken 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

LEDEGANCKSTRAAT 35 -Tel. 22.78.22 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Wetenschappen verleent de volgende wettelijke en 
wetenscnappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

1) Kandidaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 
- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde · 
- groep aardrijkskunde 
- groep biologie 

2) Licentiaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 
- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch-chemische richting 

- groep aardrijkskunde 
- groep dierkunde I morfologisch-,syste-

matische richting of 
- groep plantkunde fysiologisch-bioche-

mische richting 
3) Geaggregeerde v9or het hoger secundair onderwijs(*) 
4) Doctor in de wetenschappen 
5) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(**) 

1) Licentiaat in de bodemkartering 
2) Licentiaat in de moleculaire biologie 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

r . cf. p. I 0 en volgende. 

(*) De aggregatie H.S.O. kan niet behaald worden in de richting aard- en delfstofkunde. 
De h~uders van een dergelijk licentiaatsdiploma worden evenwel toegelaten tot de 
de aggregatie H.S.O. richting scheikunde of richting aardrijkskunde. 

(**) Beide wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

- 177 -



B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkartering : 

de personen die sedert tenminste één jaar houder zÜn van een wettelijk 
of wetenschappelijk diploma van licentiaat in de wetenschappen (groe
pen : aardrijkskundige wetenschappen, aardkundige en delfstofkundige 
wetenschappen, scheikundige wetenschappen, dierkundige wetenschap
pen, plantkundige -wetenschappen), burgerlijk ingenieur, landbouw
kundig ingenieur of ingenieur vb.or de scheikunde en de landbouw
industrieën, uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmede 
gelijkgestelde inrichting voor hoger onderwijs. · 

2) Tot de licentie in de moleculaire biologie : 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van : 
- licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur: 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

1 oDe kandidatuur in de wetenschappen : 
- omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. Elk dier 

examengedeelten 9mvat tevens praktische proeven over de vakken die 
zulks vergen: 

2° De licentie in de wetenschappen : 
- het programma van de licentie in de wetenschappen behelst een enig 

examen of twee examengedeelten, naar keuze van de examinat1dus, en 
tenminste twee jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat in 
de wetenschappen moet, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij 
de groep vakken voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal 
aan de examencommissie overgemaakt worden tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor de aanvang der examens. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- hij die zich aanmeldt voor dit examen moet door een getuigschrift 

bewijzen dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in 
een inrichting voor middelbaar onderwijs: 

- de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen, ·vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea; 

- het examen voor de graad van geaggregeerde mag gelijktijdig afgelegd 
worden met dat van de licentie. 

4° Het doctoraat in de wetenschappen : 
- wie sedert tenminste één jaar houder is van een licentiaatsdiploma kan 

het overeenkomstig examen van doctor in de wetensGhappen afleggen. 
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Dit examen omvat het indienen van een oorspronkelijk pt;oefschrift en 
van een stelling door de commissie aangenomen. Het proefschrift en de 
stelling worden door de examinandus in het openbaar verdedigd. Zij 
dienen aan de commissie overgemaakt tenminste één maand vóór de dag 
bepaald voor het examen. 

5° De aggregatie voor het hoger onderwijs : 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de, graad van doctár in de 

wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de wetenschap-pen. Het 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
proefschrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. 

6° De licentie in de bodemkartering : 
- de examenvakken zijn het voorwerp van één proef en van tenminste één 

jaar studie; 
- het examen omvat het indienen van een proefschrift over één der 

grondige vakken van het programma. Het moet voorgelegd worden ten
minste één maand vóór de aanvang der examens. 

7° De licentie in de moleculaire biologie : 
- 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 twee jaar studie. Bij het enig examen 
of 'het tweede examengedeelte moeten de examinandi een verhandeling 
indienen over een vraagstuk dat bij één van de onder C (zie p. 231) 
vermelde vakken behoort. De verhandeling moet aan de examen
commiss~e binnen de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd . . 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

.• , 1 e Kandidatuur in de wiskunde ' 

Leergangen ~ Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag · vrijdag zaterdag Plaats 

1. De differentiaal- en integraalrekening 81/z-10(1) 
(le deel) .................•.. F. V ANMASSENHOVE 8Y.z-10 11'/z-13(2) 8Vz~10 Plat., 22 

e Praktische oefeningen ............ F. VáNMASSENHOVE 14'12-16'12 Plat., 22 

2. De analytische meetkunde .......... J. BILO 11 Vz-13(1) 1()-11'!2 
- 11'/z-13(2) Plat., 22 

2: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . J. BILO 1()-11'!2 Plat., 22 

3. De hogere algebra, met de determinanten-
theorie .................... F. WUYTACK 8'/z-10 Plat., 22 -00 3: Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 

0 

I 4. De analytische mechanica, partim : statica 
en kinematica ................ R.MERTENS 11 '!2-13(2 8'/z-1 0(2) Plat:, 22 

4! . Praktische oefeningen ............ R. MERTENS 221/z uur/jaar Plat., 22 

5. De beschrijvende meetkunde ........ C, VANHELLEPUTTE 1()-11'/z 1Q-11Vz(1) Plat., 22 

5! Praktische oefeningen ............ C. VANHELLEPUTTE 1Q-11Vz(2) Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (Ie deel : 
mechanica en warmteleer) .......... P, MORTIER 81/2-10 1 11/z-13(1) I Rozier, 44 

6: Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

7. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : I 

logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH 11Yz-13(1) Blaridijnberg, 2 

8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22'12 uur/jaar dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

~ ~(!:= ee~re hilli= 

-- - -.-~=-==----;:-=:==-- ~. -- . ---,.. ~ - - -- -- --- ~-

(2) = tweede halfjaar 

---



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de wiskunde 

·- - -. ;;: 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 
1. De integraalrekening (2e deel) en de 

beginselen van de differentierekening en 
van de variatiere-kening ........... F. V ANMASSENHOVE 8%-10 81/2-10 Plat., 22 

1 '. Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE llY2-13 Plat., 22 

2. De projectieve meetkunde .......... J. BILO lO-llY2 Elat., 22 

2'. Praktische oefeningen . ~ · . . . . . . . . . . J. BILO 45 uur/jaar Plat., 22 

3. De analytische mechanica, partim : 
dynamica .................. R. MERTENS 1P/2-13 11%-13 Plat., 22 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 

00 4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
de geodesie ............ . .... P. DINGENS 14Y2-16(2) 8Y2-lO Plat., 22 . . 

4'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 105 uur/jaar Plat_., 22 

5. De beginselen van de theoretische en de -
- wiskundige natuurkunde .......... P. PHARISEAU 10-1 P/2 Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8Y2-l 0(2) 
11%-13(1) .. Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) : 8%:-10(1) 
elektriciteit en stralingsleer ......... P. MORTIER 11%-13 (1) 10-l1Y2(2) Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

7. De beginselen van de algemene scheikunde, 
met praktische oefeningen .......... M. DE SMET 10-11%(1) 10-11 Y2(1) Plat., 22 

" -- . . -- -· 

( 1) = eerste· halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de wiskunde 

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

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De hogere analyse ..........•..• IN. I I I 8V~1o I 14%-16 I I I Plat., 22 

2. De aanvullingen van de analytische 
mechanica .................. I R. MERTENS I 1(}.11 %(1) I 114V2-16(1) I .I Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen R. MERTENS I - 116-17V2(1) [ I Plat., 22 ............ 
3. De waarschijnlijkheidsrekening en de 11%-13 

theorie der waarnemingsfouten ....... P. DINGENS (1)+V2(2) I I I I Plat., 22 

~I 3'. 
Praktische ûefeningen ............ P. DINGENS 11 Vl-13 I I I I Plat., 22 

Y2 (2) 

I I 4. De wiskundige nat~urkunde C. GROSJEAN 11%-13 I I I I Plat., 22 ......... 
4'. Praktische oefeningen t ••••••••••• C. GROSJEAN 14%-16 I I I I Plat., 22 

5. De sferische sterrenkunde en. de wiskundige 
sterrenkunde ................ P. DINGENS 10-1Ph Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 11%-13(*) Plat., 22 

6. De algebraïsche meetkunde ......... J. BILO 1(}.11% Plat., 22 

11. CURSUSSEN NAAR KEU ZE : 

zie pag. 183 en 184 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = om de veertien dagen 



-00 
w 
I 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De infmitesimaalmeetkunde ........ 
2. De wiskundige methodenleer ........ 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus te kiezen onder : 

A. De hogere analyse(+) . . . . . . . . . . . . 
B. De hÓgere meetkunde(+) ............ 
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. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Stellaire statistiek, met praktische 
oefeningen ( +0 ) • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren-
atmosferen, met praktische oefeningen ( +0 ) 

3. Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Statistische methoden met praktische 
oefeninger1ta) . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Numerieke analyse ( ++) ............ 

(+)=de leergang loopt over twee jaar 
(++)=te volgen in de 1e licentie 

( 0 ) = te volgen in de 2e licentie 
(+0 ) =te volgen in de 1e of 2e licentie 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Titularis maandag· dinsdag woensdag donderdag 

J. BILO 14Y2-16 

J. BILO 8%-10 

N • 10-13 

J. BILO 10-11Y2(0 ) 

10-11Yz(2) 
R.MERTENS (++) 10-11Yz(0 ) 

P. DINGENS 11 Y2-13 (20 weken) (++ )(O) 
18Y2-20Y2 (*) (2) (0) 

C. GROSJEAN 10-13(2) 

P. PHARISEAU 14-17(1) 

1 P/2-13 (1) (10 weken) 
P. DINGENS 18Vz-20Y2 (1)(*) 

1 P/2-13 (1) (10 weken) 
P. DINGENS 18Y2-20Y2 (1) (*) 

P. DINGENS 8Y2-10 (20 weken) 

P. DINGENS 10-11%(20 weken) 

C. GROSJEAN 

(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(*) ,= om de 14 dagen 

-

30 uur/jaar 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Yz-10(++) Plat., 22 

14%-16(2) 
(++) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

_ Plat., 22 
- ·- Plat., 22 



- FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Programmeren op digitale rekenmachines (0} C. GROSJEAN 30 uur/jaar ~ .Plat., 22 

7. Mechanica van continue media(++} ..... R. MERTENS 8V2-10 
(20 weken) Plat., 22 

Niet-lineaire mechanica (0) 30 uur/jaar Plat., 22 
I 

8. ....... '. R.MERTENS j 
9. Alge men~ topologie ( ++) F. WUYTACK 10-1 El2 

I .......... 
I 

(20 weken) Plat., 22 

I 10. Algebraïsche topologie ( 0) ......... F. WUYTACK 8%-10 - (20 weken) Plat., 22 
I 00 -

+:-
lO-llV2 I 11. Algebra (le deel)(++} ........ " ... F. WUYTACK 

(20 weken) Plat., 22 

12. Alge bra ( 2e deel) ( 0) ............ F. WUYTACK 8V2-lO 
- (20 weken) Plat., 22 

- 13. Aanvullingen van de algebraïsche l1V2-13 
meetkunde (0) ................ J. BILO (20 weken) Plat., 22 

14. Aanvullingen van ·de quanturnmechanica .. C. GROSJEAN 14V2-16 
(20 weken) Plat. , 22 

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. . 

-=-~=' 

r 
·- ~-~ ... -- --~------. ==--~~ . .:··---.-;-:.=:;...--:-=.=....=-=....--=-

I 

(++}=te volgen in de 1e licentie 
(0) = te volgen in de 2e licentie 

-



...... 
00 
V\ 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN .. 

Aggregaat H.S.O. in de wiskunde 

Leergangen -··· Titularis -
1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... R. PLANCKE 

3. De algemene methodenleer {0 ) ....... J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea; 
- partim : wiskunde (*) ........... J. BILO 
- (didaktische oefeningen) .......... J. BILO 

-

( 

-

(*) =te volgen tijdens de 2e licentie _ 
(+)=wordt om de· tweejaar gegeven: niet in 1971-1972 
{0 ) =wordt om de twee jaar gegeven :wel in 1971-1972 

\ 

maandag dinsdag 

- ,. 

- -·-

(1) =eerste halfJaar 

-wOensdag donderdag 

17-19(1) 

(tien lessen van P/2 u.) 

14'h-16 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 
Lyceum-

8'h-12 Atheneum 

, . 

' ---



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de natuurkunde 

. Leergangen Titularis ma anclag dinsdag woensclag donderdag vrijdag I zaterdag I Plaats 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8%-10(1) 
I 

(1e deel) ................... F. VANMASSENHOVE 8V2-10 llVz-13(2) 8V2-10 I I Plat., 22 

1 '. Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE 14V2-16V2 I Plat., 22 

2. De analystische mechanica, partim : 
statica en kinematica ............ R. MERTENS lllh-13(2) 8V2-1o(2) 1 I I Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 22V2 uur/jaar Plat., 22 
3. De hogere algebra, met de determinanten-

I theorie .................... F. WUYTACK 8V2-1 0 Plat., 22 

- r 3' Praktische oefeningen F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 00 . . ........... 
0\ L 4. De analytische meetkunde .......... J. BILO 11V2-13(1) 1o-11v2 1 Plat., 22 
I I 4'. Praktische oefeningen ............ J. BILO I 22V2 uur/jaar ~lat., 22 

5. De algemene natuurkunde (le deel : 
mechanica en warl!lteleer) .......... P. MORTIER 8V2-10 11V2-13(1) j I Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 I Rozier, 44 -
6. De algemene scheikunde, partim : 10-lllh 

anorganische ................ Z. EECKHAUT l()-lllf2 1 ()-11 %(1) (1) of (2) I .I l Led., 35 
6'. Praktische oefeningen ........... ' Z. EECKHAUT 14-18 I Led~, 35 
7. Een overzicht der wijsbegeerte : logica 

en zedenleer ................. E. VERMEERSCH 11%-13(1) I I I I · I Blandijnberg, 2 
8.' Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22V2 uur/jaar dag en uur later te bepalen I Blandijnberg, 2 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



........ 
00 
-...J 

I 

Leergangen 

1. De integraalrekening (2e deel) en de be-
ginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ........... 

1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De analystische mechanica, partim : 

dynamica .................. 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De beginselen van de sterrenkunde en 

van de geodesie ............... 
3'. Praktische oefeningen . ........... 
4. De beginselen van de theoretische en de 

wiskundige nat.uurkunde .......... 
4'. Praktische oefeningen ......... ·' .. 

5. De algemene natuw:kunde (2e deel : 
elektriciteit en stralingSleer) ......... 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De kristallografie .............. 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De algemene scheikunde, partim : 

organische .................. 
7'. Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de natuurkunde 

:-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F. V ANMASSENHOVE 8'l2-10 8Yz-10 Plat., 22 

F. V ANMASSENHOVE ll'll-13 Plat., 22 

R.MERTENS ll'll-13 ll'll-13 Plat., 22 
R.MERTENS 45 uur/jaar . . Plat., 22 

P. DINGENS 14'l2-16(2) 8V2-10 Plat., 22 

P. DINGENS 1 05 uur/jaar Plat., 22 

P. PHARISEAU 1(}11'l2 Plat., 22 

P. PHARISEAU 8Yz-10(2) 
11Yz-13(1) Plat., 22 

8'l2-10(1) 
P. MORTIER 11Y2-13 (1) 1 o-11 'll( 2) Rozier, 44 

P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

W. DEKEYSER 8Yz-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 8'l2-10 Rozier, 44 

M. V ANDEWALLE 1 o-11 'll(l) 1û-11%(1) Plat., 22-
M. VANDEWALLE 14-18(2) Plat., 22 

- - -

(2) = tweede halfjaar 



- --- -
i \ 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De aanvullingen van de wiskunde ... C. GROSJEAN 10-11% Plat., 22 
·-

1'. Praktische oefeningen . ..... . . C. 'GROSJEAN 11%-13 Plat., 22 

2. De grondige algemen~ natuurkunde (1e deel) J. VERHAEGHE 8%-10 Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen ..... J. VERHAEGHE 14-18 Rozier, 44 

3. De theoretische natuurkunde ... J. VERHAEGHE 10-11% Rozier, 44 
I 

Praktische oofeningen - 3'. ...... J. VERHAEGHE 14-18 Rozier, 44 
00 
00 

4. De wiskundige natuurkunde (le deel) 11%-13 Plat., 22 I C. GROSJEAN 

4'. Praktische oefeningen ........ C. GROSJEAN 14Yz-16 Plat., 22 

5. De aanvullingen van analystische 
mechanica (*) .... R. MERTENS 10-11 %(1) 14%-16(1) Plat., 22 

5: Praktische oefeningen .. R. MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 

6. De waarschijnlijkheidsrekening en·de theorie 11Yz-13 
der waarnemingsfouten ... P. DINGENS (1)+% (2) Plat., 22 . 

6'. Praktische oefeningen ... P. DINGENS 11 Yz-13 Plat., 22 
%{2) 

-
-----·- - _:;-_·-==--=-==- -==-=--=== ~ -:.. .~;;-..;::-_-_ ~ ==---=----=- ~-= --- =""---:-·~-- :...;;--=- . ==--; ;=--=-= --· ~- ~-------~ ~~~··-c~-~ = 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

n 



00 
\0 

I 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische scheikunde •••••• 0 •••• 

2. De grondige algemene natuurkunde 
(2e deel) •••• t •••••••••••••• 

/ 

2'. Praktische oefeningen ............ 

3. De wiskundige natuurkundt;partim : 
relativistische quanturnmechanica ...... 

3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De wiskundige natuurkunde (2e deel), 

partim : lage energie kernfysica ....... 
4'. Praktische oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar 

FACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 
l 

2e Licentie in de natuurkunde ... 

-- Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

r 

: 

A. RUTGERS 10.11 Y2 Plat., 22 

' / 

J. VERHAEGHE 8%-10 Rozier, 44 

J. VERHAEGHE 14-18 Rozier, 44 

C. GROSJEAN 10.11 %(1) Plat., 22 

C. GROSJEAN · ~ 11%-13(1) Plat., 22 

P. PHARISEAU 14~15Y2(2) Krijgslaan, 271 

P. PHARISEAU 15%-17(2) Krijgslaan, 271 

(2) = tweede halfjaar 



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

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN - ... 

•, 2e Licentie in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag -donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

ll. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 

~ 

A. De kristallografie (grondig) ......... W.DEKEYSER 1().11 45 uur/jaar Rozier, 44 

B. De elektrotechniek ............. M.VANWORMHOUDT 1Ph-12Vz Plat., 22 

C. De spectroscopie en de astrofysica ..... P. DINGENS 15-16 Plat., 22 

I D. De radio-actieve verschijnselen ....... J. VERHAEGHE 8V2-9V2 Ro_zier, 44 
I 

........ 
\D lil. GRONDIGE CURSUSSEN: 
0 

één cursus, te kiezen uit : I A. De proefondervindelijke natuurkunde .... J. VERHAEGHE 8Vz-10 10.11V2 Rozier, 44 
I 
I 

B. De wiskundige natuurkunde . ........ 
partim ~ quanturntheorie der velden C. GROSJEAN 10.13(2) - ~ 

· Plat., 22 ..... 
' 

partim : veel deeltjes problemen ....... P. PHARISEAU 14-17(1) Krijgslaan, 271 

c• ~ -

-

I 

.I 
·' 

- --

r 

- - - - -- - .. ·- -- -- . . -- - ---- - - .. - -- - - ~--~- '-:: 

. ' 

( 2} = tweede halfjaar 
".., 

(1) =eerste halfjaar 
- -



- FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis der opvoedkun.de ( +) .... R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE (tien lessen van 1 V2 u.) Plat. , 22 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die -
voorkomen op het progra.mma der athenea, 
partim : natuurkunde (*) .......... J. VERHAEGHE 14-151'2(1) Rozier, 44 

-\0 -
, . 

. . 

~ 

.. 

' 

(*) = te volgens tijdens de 2e licentie -
(+) = wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1971-1972 .- . . 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =wordt om 'de twee jaar gegeven :wel in 1971-1972 .... 



-

F A:CULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Leergangan I Titularis I m11andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

1. · Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
logica en zedenleer . . . . . . . ..... . I E. VERMEERSCH llllfz-0(1) Blandijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, pàÎtim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • - 10-11 '12(2) 

I 
Blandijnberg, 2 

3. De algemene natuurkunde (le deel) . . . . . N . 1PA-13(1) 11 lfz-13(1) 111 lfz-13(1) Led., 35 

3: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(1) Led., 35 

4. De algemene scheikunde, partiro : 81fz-10 
anorganische ................. Z. EECKHAUT 8'12-10 (l)of(i) 110-11'12(1) -· ~ I 4: Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14-18 I 14-18 

Led., 35 

Led., 35 

I I 5. De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana- I 81fz-91fz(l) 
lytische mechanica (1e deel) ......... E. BOESMAN 101fz-1 ll/2(2) Led., 35 

5: Praktische oefeningen ............ E. BOESMAN 141fz-17 Led., 35 

6. De beginselen der delf~tofkunde ....... A.HACQUAERT . ·~ 1 0-11 lfz(l) 111f2-13(2) Led., 35 

6! Praktische oefeningen (*) .. .. ....... A.HACQUAERT 60 uur/jaar Rozier, 44 

(1) =eerste halfjaar 
(*) = naargeiang de groep 

(2) =tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag lVOens~g doQderdag vrijc/.ag zaterdag Plaats -

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... N. - llVz-13(2) 11Yz-13(2) 11 Vz-13(2) Led., 35 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(2) Led., 35 

2. De algemene scheikunde, partim : .. 
organische M.VERZELE - 10-11%(1) 10-11%(1) - 10-11%(1) Plat., 22 · .................. 

2'./ Praktische oefeningen ....... ' • .... M.VERZELE 8Yz-11 Vz(2) 8%-11 %(2) 
14-18(2) 14-18(2) 14-18 - Plat., 22 

3. De beginselen van de analytische meetkunde , 
· van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

- lytische mechanica (2e deel) ......... E. BO~SMAN 14%-15% Led., 35 
\C 
VJ 3'. Praktische oefeningen ........ -· ... E. BOESMAN 15%-17% Led., 35 
I 4. De beginselen van de plant- en dierkundige 

algemene biologie .............. J. HUBLE 8%-10 Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ J. HUBLE 8%-11 Yz(l) 10-13(2) Led., 35 

5. De kristallografie .............. W.DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 8Vz-10 Rozier, 44 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 10-11%(2) 8%-10(1) Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT geologische excursies (tot 30 u.) Rozier, 44 -
-

~ -
/ - - --·-

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de scheikunde 
-- ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag lVOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De algemene anorganische scheikunde 
l4-15Y2(2) (1e deel) G. VAN DER KELEN 

\ 
14-15Y2(2) Krijgslaan , 271 ................... 

.... 
-

1: Praktische oefenin.gen ............ G. VAN DER KELEN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week. Krijgslaan, 271 

-
2. De algemene organische scheikunde 

I -(le deel) (O) ...... - ..... -· . . .. M. ANTEUNIS . 15%-17%(2) 15%-17%(2) Krijgslaan , 2 71 
I \. 

2: Praktische oefeningen . ..... -.. ...... M. ANTEUNIS 35 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week. Krijgslaan , 271 
I 

~ 3. De fysische scheikunde (1 e deel) ...... A. RUTGERS 10-11% Krijgslaan, 271 
:.f:::. 

I 3: Praktische oefeningen . ........... A. RUTGERS 35 u. per week, ·van de 16e tot en met de 21e week. Krijgslaan , 271 

I 4. De analytische scheikunde ( 1e en 2e deèl : 

I beiînselen en electrochemische methoden) J. HOSTE 10-11 V2(1) 11 %-13(1) 8%-10(1) Plat., 22 --
4! Praktische oefeningen ..... . ...... J. HOSTE 30 u. per week, van de 1e tot en met de 15e week. Plat., 22 ... 

' . -
-

' 

/ 

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

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = cyclische leergang ~ 



....... 
\D 
U'l 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De algemene anorganische scheikunde 

(2e deel) 0 •••••••••••••••••• 

2. De algemene organische scheikunde 
(2e deel) (0 ) ............. · .... 

2'. Praktische oefeningen ........... . 
3. De fysische scheikunde (2e deel) ..... . 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De analytische scheikunde (3e deel) 

instrumentale methoden ........... 
Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

één cursus, te kiezen uit : 
A. De grondige algemene natuurkunde ..... 
B. · De beginselen van de theoretische en 

wiskundige naturnkunde •••• 0 • • ••• 

c. De aanvullingen van delfstofkunde en 
kUstallografie ................ 

D. De biologische scheikunde .......... 
E. De industriële scheikunde, partim : 

anorganische scheikunde • 0 .-! •••••• 

(i) =eerste halfjaar 
(O) = cyclische leergang 

' FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

G. VAN DER KELEN 9-1()1/2 Krijgslaan, 271 

M. V ANDEWALLE 1()1/2-12(1) î O'l'z-12(1) Krijgslaan , 271 
M. V ANDEWALLE 30 u. per week, van de 1e tot en met de 12e_week. Krijgslaan, 271 
A. RUTGERS llY2-U Plat. , 22 
A. RUTGERS 1Y2 u. per week, van de 13e tot en met de 30e week. Plat. , 22 

J. HOSTE 8'l'z-10 Plat. , 22 

J. VERHAEGHE - 30 uur/jaar Krijgs laan, 2 71 

P. PHARISEAU 45 uur/jaar, dag en uur later te bepalen Plat., 22 

W. DEKEYSER 45 uur/jaar Rozier, 44 
L. MASSART lO-llY2 Led., 35 

F. BOSCH 30 uur/jaar Plat., 22 
-- --



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 1 dond~~dag vrijdag zaterdag I Plaats 

F. De industriële scheikunde, partim : •. 
organische .. ................. G. GOETHALS 30 uur/jaar Kri jgslaan, 2 71 

G. De industriële scheikunde, partim : 
chemische ingenieurstechniek · ........ G. GOETHALS 30 uur/jaar Krijgslaan, 27.1 

H. De metallurgie en metallografie ....... A. DE SY 10-.11 V2 1 Plat., 22 

I. . De radioactieve verschijnselen ........ J. VERHAEGHE 30 uur/jaar Rozier, 44 

~ I J. De macromoleculaire scheikunde G. GOETHALS 8%-10 J Krijgslaan, 271 ...... (20 weken) 

UI. GRONDIGE CURSUSSEN : 
·I één cursus, te kiezen uit : 

A De algemene scheikunde, partim : 
anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

B. De algemene scheikunde, partim : 
organische .................. M.VERZELE 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, 271 

C. De algemene scheikunde, partim : 
biochemie ................. ·. L. MASSART 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

D. De analytische scheikunde .......... J. HOSTE 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

E. De fysische scheikunde ........... A. RUTGERS 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, 271 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -

: Aggregaat H.S.O. in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

3. De algemene methodenleer (++) ....... J. HOSTE 16Y:z-18 
· tien lessen 

.. 
Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die tien lessen 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : scheikunde (0 ) ........... J. HOSTE 8Vl-10 Plat., 22 

4'. Praktische oefeningen ....... . .... J. HOSTE 1e lic. :februari en maart Atheneum -\C 
-..) 

2e lic. : november. en januari 
inschrijven vóór 15 oktober Lyceum 

I 

I. 
,/ 

I 

(1) = eerste halfjaar 
(*).,.te volgens tijdens tle 2e licentie ... - - -

( 0 ) = te volgen tijdens de 1e licentie, examen na de 2e licentie 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1971-1972 
(++)=wordt om de twee jaar gegeven:· wel in 1971-1972 



-
' 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

I 
logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH 11V2-13(1) Blandijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11 l/2(2) Blandijnberg, 2 

I 3: De algemene natuurkunde (1e deel) . . . . . N . 11V2-13(1) 11V2-13(1) uv~13(1) Led., 35 

I 3'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14-18(1) Led., 35 
I I I - 4. De algemene scheikunde, partim : 8V2-10 
I \0 anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 8V2-10 (1) of (2) 10-11 V2(1) Led., 35 
I 00 

I I 4'. Praktische oefeningen Z. EECKHAUT 120 uur/jaar(*) Led., 35 
I 

............ 
I 

5. De beginselen van de analytische meetkunde, 8V~9V2(1) 
I van de infinitesimaalanalyse en van de ana-I 

lytische mechanica (1e deel) ......... E. BOESMAN lOl/2-11 V2(2) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen ............ E. BOESMAN 14V2-17 Led., 35 

6. De beginselen der plantkunde (1e deel : 
systematiek en morfologie) ......... J. MATON 8V~10(1) 8V~10(1} Led., 35 

' 
6'. Praktische oefeningen ............ J. MATON · 14V2-17 Led., 35 

7. De beginselen der delfstofkunde ....... A. HACQUAERT 10-11V2(l.) 11V2-13(2) ' Led., 35 

7'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT 120 uur/jaar(*) Rozier, 44 
---

--- - -
~ -

' 

(*)=naargelang de groep (1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

- ---



...... 
\0 
\0 

I 

- Leergangen 

1. D~ algemene natuurkunde (2e deel) . . . . . 
1 '. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
2. De algemene scheikunde, paitim : 

organische . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De begmselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (2e deel) ......... 

3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De beginselen der dierkunde ......... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen der plantkunde (2e deel : 

fysiologie) .................. 
6. De beginselen der áardkunde en der fysische 

aaidrijkskunde ................ 
6'. Praktische oefe~gen . ........... 

-

-· .. 

( 1) = eerste halfjaai 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kand.idatuur in de aard- en delfstofkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N • 1 H-'2-13(2) 111/z-13(2) 11'12-13(2) Led., 35 

N . 14-18(2) Led., 35 

--
N. V ANDEWALLE 

I 
10-11 1/z(l) 10-lfl/z(l) Plat., 22 

M. VANDEWALLE 14-18(2) ' Plat., 22 

i 

E. BOESMAN 14%-151/z Led., 35 

E. BOESMAN 15'/:z-17'12 ,/ Led., 35 

L. DE CONINCK 10-11 1/z(l) 10-11 %(1) 11'12-13(1) Led., 35 

L. DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 

J. MATON - 1P/2-121/z(l} 11 '!2-12'12(1) 1P/2-12'12(1) Led., 35 

A. HACQUAER T 10-11 %(2) 8'12-10(1) Rozier, 44 

A.HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) Rozier, 44 

, · 

- - -- -
' 

(2) = tweede halfjaar 



----~ 

I 
N 
0 
0 

I 

~ 

Leergar. ngen 

1. kunde De analytische scheikt 

1'. Praktische oefeningen 

2. kunde De fysische aardrijkskl 

2'~ Praktische oefeningen 

3. De petrografie . .. 
3'. Praktische oefèningen 

4. Dè stratigrafische pale ontologie, 
zoölogisch gedeelte 

4'. Praktische oefeningen 

4". De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte 

5. De aardkunde 

5'. Praktische oefeningen 

6. De kristallografie 

6'. Praktische oefeningen 

7. De delfstofkunde 

7'. Praktische oefeningen 

8. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen ......... · ..... . 

(J) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de aard- en delfstofkunde 

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

J. HOSTE I 11%-13(1) 8%-10(1) I Plat., 22 

J. HOSTE T 10-12<ü 14-18(1) 
" 

10-11 V2(1) 
14-18(1) 8V2-12(1) Plat. , 22 

R. TAVERNIER 10-11% Rozier, 44 

R. TA VERNIER 14%-16 Rozier, 44 

A •. HACQUAERT 14V2-16 Rozier, 44 

A. HACQUAERT 16-17V2 Rozier, 44 

J. DE HEIN ZELIN 8V2-10 Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 16-17% Rózier, 44 

J. DE HEINZELlN 10-11%(1) Rozier, 44 

R. MARECHAL 10-11% Rozier, 44 

R. MARECHAL 14%-17V2(2) Rozier, 44 

W.DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 
' 

9-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 10-12(2) Rozier, 44 

W. DEKEYSER op afspraak 30 uur/jaar Rozier, 44 

90 uur/jaar excursies 
R. TA VERNIER .. I en veldwerl~ op afspraak I Rozier, 44 

(2) =tweede halfjaar 



N 
0 -

-
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

J 

A. Natuurwetenschappelijke richting 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER 9-10 

1 '. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . R. TAVERNIER 16-17V2 

2. De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEINZELIN 14-15 

2'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 15-16Vz 

3. De aardkunde ................ ·R. MARECHAL 9-10 

3'. Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL 14-16(1) 

4. Praktische oefeningen in aardkundige 
opnamen ............... . .. R. TAVERNIER . 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

5. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK 9-10 

5'. Praktische oefeningen •••••••• 0 ••• W. DE BREUCK 10-11V2 

-

-

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

' 
Rozier, 44 

Rozier, 44 .. 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

···--



\. 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de_ aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag ·zaterdag P/dats 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
1. De fysische aardrijkskunde R. TAVERNIER o_p afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 · 

1 '. Praktische oefeningen R. TA VERNIER op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte 

2'. Praktische oefeningen 

J. DE HEINZELIN 

J. DE HEIN ZELIN 

op afspraak : 45 uur/jaar 

I 
Rozier, 44 

op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 

N 2". De stratigrafische paleontologie, 
0 zoölogisch gedeelte 
N 

J. DE HEIN ZELIN op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 

I 2'". Praktische oefeningen J. DE HEINZELIN op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 

3. De zuivere aardkunde R.MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 

3'. Praktische oefeningen R. MARECHAL op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 

4. De toegepaste aardkunde W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 

4'. Praktische oefeningen W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 



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

---~---- - ... -

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

maandag I dinsdag I 'WOensdag I donderdag] vrijdag I zaterdag 
- -

Leergangen Titularis Plaats 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Geofysica 0 •• •••••••• • • 0 • 0 •• N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

1'. Praktische oefeningen •••••• 0 • •• 0. N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 
' 

2. Geofysische prospectie ••••• 0 0 ••• 0 W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen •••• • • ••• 0 • 0 • W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

3 . . Geochemie N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 
~ 

• • 0. 0 • •••• • ••• 0 •• 

3'. Praktische oefeningen 0 ••••• • • 0 0 0 • N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 -

N 4. Luchtfoto-interpretatie W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 0 . . ......... 
w 
I 4'. Praktische oefeningen •• 0 • •• •••••• W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

'5. Sedimentologie • • • • 0 ••••• ••••• N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen • 0. 0 0 . 0 0 • • • 0 N, op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Hydrogeologie • • • • 0 • • • ••••••• 0 N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

6'. Praktische· oefeningen 0 ••• 0 ••• 0 ••• N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7. Micropaleontologie • • 0 0 0 • • • •••••• N . 
c 

op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7'. Praktische oefeningen 0 • 0 0 0 • •••••• N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

8. Bodemkunde • • • • • 0 •••••••••• N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen 0 0 0 ••••• 0 •• 0 N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 
- --



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag zaterdag Plaats 

B. Fysisch-chemische-richting 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De kristallografie W. DEKEYSER op af spraaJ< : 15 uur/jaar 
-

Krijgslaan, 271 

1 '. Praktische oefeningen W.DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 
., 

2. De petrografie .... A.HACQUAERT 14%-15Yz Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen A. HACQUAERT 15Yz-16Yz Rozier, 44 

N 3. De aardkunde R. MARECHAL 9-10 Rozier, 44 
0 
~ 3'. Praktische oefeningen 
I 

R. MARECHAL 14-16(1) Rozier, 44 

4. De delfstofkunde W.DEKEYSER op afspraak : 15 uur/jaar Krijgslaan, 271 

4'. Praktische oefeningen W. DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen ....... R. TAVERNIER I 12 woensdagen : 90 uur/jaar Rozier, 44 

6. De toegepaste aardkunde W. DE BREUCK I I I I 9-10 Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen W. DE BREUCK I I I I 10-llYz I I - Rozier, 44 

( 1) = eerste halfjaar 



N 
0 
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4'. 

5. 

5'. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag i dinsdag I 'WOensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
De zuivere aardkunde ............ R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL op afspraak : 120 uur/jaar 

De delfstofkunde .............. W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar 

De petrografie A. HACQUAER T op afspraak : 45 uur/jaar -............... . 
Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT op afspraak : 120 uur/jaar 

De toegepaste aardkunde ..... . .... W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar 

De kristallografié ... , .. .. ....... W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische .oefeningen . . ... . ...... W. DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar r 
--------

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen I Titularis _ ~ - t1Vland4g 
ia terdag Plaats 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : . 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Geofysica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

1 '. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/ja!ll" Rozier, 44 

2. Geofysische prospectie ........... W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

3. Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

NI 3'. Praktische oefeningen . . . . . .. . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar 

~I 4. Luchtfoto-interpretatie ........... W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

I I 4'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

5. Sedimentologie . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Hydrogeologie . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7. Micropaleontologie . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

8. Bodemkunde . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen · ............ N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 



N 
0 
-.l 

I 

I 

Leergangen 

1. Ee.n overzicht der Wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (led.) 
3'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . ~ . 

4. De beginselen der analytische meetkunde en 
der infinitesimaalanalyse (le deel) ...... 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen der plantkunde (1e deel : 

systematiek en morfologie) ......... 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 
6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De beginselen der algemene scheikunde ... 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 

menselijke aardrijkskunde, 1e deel met 
inbegrip van praktische oefeningen ( *) . . . . 

9. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 1e deel ....... 

9'. Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kand.idatuur in de aardrijkskunde ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. E. VERMEERSCH 11%-13(1) Blandijnberg, 2 

N • 1 ().11 V2( 2) Blandijnberg, 2 
N. 11V2-13(1) llVz-13(1) llVl-13(1) Led., 35 
N. 14-18(1) Led., 35 

8Vz-9V2(1) 
J. THAS 10Vz-ll1/z( 2) Led., 35 
J. THAS 14V2-17 Led., 35 · 

J. MATON 8V2-10(1) 8Vz-10(1) Led., 35 
J. MATON 14V2-17 Led., 35 
A.HACQUAERT 10-11 Vz(l) 11%-13(2) Led., 35 
A. HACQUAERT 60 uur/jaar (in groepen) ... Rozier,44 
M. DE SMET 1 ().11 V2(1) 1 0.11 Vz(l) Plat., 22 
M.DESMET 14-17(1) Plat., 22 

F. SNACKEN 16-18 Coupure, 575 

R. TAVERNIER 10-11 Vz(1) Roziei, 44 
R. TAVERNIER 10.11Vz(2) Rozier, 44 

I . 
(2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

1. -De proefondervindelijke natuurkunde . . . N • 11V2-13(2 l1V2-13(2)l 111%-13(2) 1 l 1 Led., 35 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . I 14-18(2) I I I 1- Led., 35 

2. De beginselen der analytische meetkunde en 
der infinitesimaalanalyse (2e deel) . . . . . . J. THAS 14%-15V2(1) Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS J5Vz-17V2(1) Plat., 22 

3. De beginselen der dierkunde . • . . . . . . . . L. DE CONINCK 1(}.11 Vz(1 1 (}.11 Vz(l) 11%-13(1) Led., 35 

3'. Praktische oefeningen ............. L. DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 

N 4. . De beginselen der plantkunde (2e deel : 
0 fysiolo&ie) .................. IJ. MATON . 111 Vz-12V2(1)1 I11Vz-12Vz(1)1 llYz-12(1) I I I Led., 35 
00 

I 5. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde •............... A. HACQUAERT 1 (}.11 Yz(2~ I 1 8%-10(1) 1 1 I Rozier, 44 

5' Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) . I Rozier, 44 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
in verband met vraagstukken uit de 1 0.11%(1) 
aardrijkskunde ...•.......... -.. A. VERHULST 1 0.12Vz(2) I I I I Blandijnberg, 2 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) ... .1 F. SNACKEN I I I 16-18 I I Coupure, 57 5 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 2e deel .. R. TAVERNIER Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen .......... R. TA VERNIER Rozier, 44 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
,., = ,.._...,,.Jtc,.."'A iAA'PftO.'ftft 



N 
0 
\D 

Leergangen 

1. De wiskundige aardrijkskunde ....... .. 
1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De fysische aardrijkskunde (*) ....... 
2'. Praktische oefeningen (*) .......... 
3. De aardrijkskunde van planten en dieren, 

partiro : de aardrijkskunde van de dieren .. 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De aardrijksKunde van planten en dieren, 

partiro : de aardrijkskunde van planten ... 
4' . Praktische oefeningen ......... . .. 
5. De menselijke aardrijkskunde (le deel)(*) 

5'. Praktische oefeningen(*) ... . ...... 
6. De aardrijks~nde der streken (1e deel) ... 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De economische aardrijkskunde (le deel) (*) 

7' Praktische oefeningen (*) .......... 
8. De staathuishoudkunde ........... 
9. Een overzicht der statistiek ......... 

- ---

( 1) = eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de aardrijkskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. DINGENS 8%-10 8V2-10 Plat., 22 

P. DINGENS 10-11V2(2) Plat., 22 

R. TA VERNIER 10-12 - Rozïer, 44 : 

R. TA VERNIER 15-17 Rozier, 44 

J. HUBLE 16V2-17Y2(1) 14-15%(1 Led., 35 

J. HUBLE 15V2-181/2(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 16V2-17%(2) 14-15Y2(2) Led. , 35 

P. VAN DER VEKEN 6 dagen veldwerk en excursies (2) Led., 35 

L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

F. SNACKEN 8%-10 Coupure, 57 5 

F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

L. DE SMET 10-11 Y2 Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

A. VLERICK 8Y2- 1 0(2) l1 Y2-13(1) Plat., 22 

H. PICARO 10-ll% Univ. , 8 
L_ --

(2) = tweede halfjaar 



L .---

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 2e Licentie in de aardrijkskunde 

1. 
-
1'. 
-
2. 

2'. 
-
3. 

:o~· 0 4. 

I 4'. 

A 
-
B. 

c 
-
D. 
-
E. 
-
F. 
-

I G. 

Leergangen Titularis 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
De fysische aardrijkskunde (2e deel) (*) R. TA VERNIER 

Praktische oefeningen(*) .... -... R. TAVERNIER 

De menselijke aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 

Praktische oefe?ingen (*) ...... . L. DE SMET 

De aardrijkskunde der streken (2e deel) F. SNACKEN 

Praktische oefeningen F. SNACKEN 

De economische aardrijkskunde (2e deel)(*) I L. DE SMET 

Praktische oefeningen(*) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus, te kiezen uit : 

L. DE SMET 

De fysische aardrijkskunde ...... .... I R. TA VERNIER 

De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van dieren, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . I J. HU BLE 

De aardrijlçskunde van planten en dieren, 
partim : d~ aardrijkskunde van de planten .. I P. VAN DER VEKEN 

De menselijke aardrijkskunde ...... ; .I L. DE SMET 

De aardrijkskunde der streken ........ I F. SNACKEN 

De economische aardrijkskunde ....... I L. DE SMET 

De fysica van de aardbol en de meteorologie P. DINGENS 
-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) ·= cyclische leergang 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

10-12 I I I 

15-17 

16-18 

14-16(1) I 
8Ih-10 

14-16(1) 

10-lllh 1 
14-16(2) 1 

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 
--

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

45 uur theorie + 120 tiur oefeningen/jaar 

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 
I 

-- Rozier, 44 - -1 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure, 575 

Coupure, 575 

Univ., 8 

Univ., 8 

Rozier, 44 

I Led., 35 

Led., 35 

Blandijn berg, 2 

Coupure, 575 

Blandijnberg, 2 

·-. Plat., 22 I 
-·-~ 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de aardrijkskunde 

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

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) .I R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... I R. PLANCKE 

3. De algemene methodenleer (0 ) ••••••• I J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkom~n op het programma der athenea, 
partim: aardrijkskunde(*) ......... I F. SNACKEN 

17-19(1) 

17-19 

tien lessen van 1 Y2 u. 

9-10(1) 

NI '-,_. -I . 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de tweejaar gegeven: niet in 1971-1972. 
(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1971-197 2 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Coupure, 575 



Leergangen 

! 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (1e d.) 

3.: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
N 

4. De beginselen der analytische meetkunde en 
...... der infinitesimaalanalyse ( 1 e deel) . ..... 
N 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen der dierkunde (1e deel : 

invertebraten) ................ 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der plantkunde (1e deel : 

systematiek en morfologie) ......... 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De beginselen der delfstofkunde ....... 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. De algemene scheikunde, partim : 

L 
anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8'. Praktische oeferiliigen (*) .......... 

(1) = eerste halfjaar 
(*)=naargelang de groep 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de biologie 

Titularis maandag 

I 

E. VERMEERSCH 111/z-13(1) 

N . 1ü-11Yz(2: 

N. 

N . 

J. THAS 

J. THAS 

L. DE CONINCK . 
L. DE CONINCK 

J. MATON 

J. MATON 14%-16% 

A. HACQUAERT 

A. HACQUAERT 

Z. EECKHAUT · 8Yz-10 

Z. EECKHAUT -- ---

(2) = tweede halfjaar 

dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

11%-13(1)1 11 Yz-13(1) 111 Yz-13(1) 

14%-17 

14-18 

8Yz-9Yz(l) 
10Yz-ll %(2) 

1().11%(1)! 11().11%(1) 111%-13(1) 
(van de 1e tot en met de 1 Oe week) 

14-18(1) 

8%-10{1) 8%-10(1) 

10-11%(1) 

30 uur/jaar (in groepen) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led_., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Led., 35 

Led., 35 



-
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidat~ur in de biologie 

::. -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) N. 11Vz-13(2) 11Yz-13(2) 11 7'2-13(2) , Led., 35 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 
~ 

14-18(2) Led., 35 

2. De beginselen der analytische meetkunde en 
der infinitesimaalanalyse (2e deel) ...... J. THAS 14Yz-15Vz(1) ~ 

Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15Vz-17Y2(1) Plat., 22 

3. De beginselen der plantkunde (2e deel : 11Yz-12Yz 1Ph-12Vz 117'2·12% 
fysiologie) .................. J. MATÖN (van de 1e tot en met de 1 Oe week) Led., 35 

3'. Praktische oefeningen (*) . .......... J. MATON 14V2-16Yz Led., 35 
N ...... 4. De beginselen der aardkunde en der fysische 
w aardrijkskunde . . . . . . . . . . ·. . . . . . A. HACQUAERT 10-l1Y2(2) Led., 35 

4'. Praktische 'oefeningen ............ A, HACQUAERT _ geologische excursies (tot. 30 u.) Rozier, 44 

5. De algemene scheikunde (partim : qrganische) M.VERZELE 10-11 Y2(1) 10-11%(1) 10-11 %(1) Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 14-18(1) Plat., 22 tr 

6. De beginselen der diérkunde 2e deel : 
verte bra ten ................. L. DE CONINCK 10-11 Y2(3) 10-11 7'2( 4) 11Vz-13(4) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-18(1) Led., 35 

7. De aanvullingen der dierkunde ....... L. DE CONINCK 8Y2·9Yz Led., 35 

7' Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-18(2) Led., 35 

8. De aanvullingen der plantkunde, partim : 
systematiek en morfologie, met inbegrip ' I 

van de praktische oefeningen ........ J. MATON 8Yz-10(2) Led., 35 

9. De aanvullingen der plantkunde, partim : 
genetica ................... J. MATON 9-11(2) Led., 35 

( 1) = eerste halfJaar (2) = tweede halfjaar (4) =(van de lle tot en met de 25e week) 
(*) =naargelang de groep. (3) = (van de lle tot en met de 15e week) 



- - ~ - - --- - -- --- - - - - J 
I 
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F ACUL TElTVAN DE .WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de dierkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

I 

! 
1. De morfologie der dieren, partim : 

ontleedkunde, 1e deel ............ L. DE CONINCK 8'4-9~4 Led., 35 
I 1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK elke namiddag van de 10e tot en met de 14e week 
i 3 (90 uur/jaar) Led., 35 

l 
~ 

2. De morfologie der dieren, partim : 
~ ... ::s 
~ 

weefselleer en embryologie ......... K. DIERICK.X ~ 9-11 Godsh., 4 1)(1 

< 
11-13 2'. Praktische oefeningen ............ K. DIERICKX 0 Godsh., 4 0 

I 1-1 

3. De fysiologie der dieren, partim : algemene er 
N (!) 

...... 
fysiologie G. VAN GREMBERGEN 

::r 
10-11% Led., 35 ~ ......... . ........ 0 

s::: 
I 3'. Praktische oefeningen 

~ 
elke namiddag van de 1e tot en met de Se week G. VANGREMBERGEN (!) ............ ::s 

< (90 uur/jaar) Led., 35 
0 

4. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
0 

I 1-1 

I (!) 

biochemie .................. L. MASSART ;x 8Vz-10(1) Led., 35 (') 

4' Praktische oefeningen ............ L. MASSART § elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week 

j 
~· (90 uur/jaar) Led., 35 

I 5. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
biochemie .................. L. V ANDENDRIESSCHE 8Vz-10(2) Led., 35 

6. De fysiologie der dieren, partim : genetica J. SCHELL 8Vz-9Vz Led., 35 

/ 
~ 

l 
-

r ---~ - - . - - -
-~ -- - - - - .. - -· - - - - - - --- - --

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

. --



F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de dierkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6'. Praktische oefeningen ............ J. SCHELL elke namiddag van de 8e en de 9e week 
(30 uur/jaar) Led., 35 

7. De oecologie der dieren met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde . . ......... J. HUBLE 3 101h-111/2 Led., 35 

7'. Praktische oefeningen ............ 
I>) 

J. HUBLE § elke namiddag van de 24e en de 25e week 
g. (30 uur/jaar) 

(1Q één week veldwerk Led., 35 < 
0 

N 

8. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 0 
'"1 
a' 

dierlijke paleontologie, partim :stelselmatige ~ 
::r 

dierkunde deel : invertebraten' ........ L. DE CONINCK 0 9V2-lül/2 Led., 35 
t: 

8'. Praktische oefeningen 
0. 

elke namiddag van de 15e tot en met de 20e week .......... . . L. DE-CONINCK ~ ::s 
Vl 

< (80 uur/jaar) Led., 35 
0 

9. 
0 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van '"1 

~ 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- ;.< 
(') 

matige dierkunde, deel : vertebraten .... L. DE CONINCK t: 1Ql/2-ll V2 Led., 35 '"1 

~-
9'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK ~ elke namiddag van de 21e tot en met de 23e week 

( 40 uur/jaar) -- Led., 35 

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleontologie, partim : 

Rozier, 44 dierlijke paleontologie ............ J. DE HEINZELIN 9-10 

~~ 

-



I 

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

I FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

A. Morfologisch-systematische richting 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 

1. De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde .................. L. DE CONINCK 111/z-13 Led., 35 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week -· . 

(90 uur/jaar) Led., 35 

2. De morfologie der dieren, partim : 3 
1:1) 

weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX ~ 9V2-lOV2 Godsh., 4 
I p,. 
t0 2' Praktische oefeningen ............ K. DIERICKX 1:1). lOV2-l2Vz Godsh., 4 C1CI - < 0\ 3. De oecologie der dieren, met inbegrip van de 0 
i dierenaardrijkskunde J. HUBLÉ 

0 9-10 Led., 35 ............. .., 
0' 

3' Praktische oefeningen J. HUBLÉ 
('I) 

elke namiddag van de leen de 2e week .... • . ....... ::T 
0 s:: (30 uur/jaar) Led., 35 p,. 

4. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
('I) 

:::1 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- < 
0 

matige dierkunde, deel: invertebraten L DE CONINCK 0 9V2-llV2 Led., 35 ... .., 
('I) 

4' Praktische oefeningen L. DE CONINCK >< - elke na~ddag van de 8e tot en met de lle week ............ (") 

s:: (60 uur/jaar) Led., 35 :;l 

5. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
es· 
.." 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
. matige dierkunde, deel :vertebraten .... L. DE CONINCK l1V2-12Vz Led., 35 

5' Praktische oefeningen .............. L. DE CONINCK elke namiddag van de 12e tot en met de 14e w.eek 
(60 uur/jaar) Led., 35 -

6. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van ------

I de. dierlijke paleontologie, partim : dierlijke -- --- ---- -- ---- - -- ·-----· -- ;::;;: 
--~ 

paleontologie ................ J. DE HEINZELIN 11-121/z R!ozier, 44 

6' Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 11-121/z Rozier, 44 
----
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~· 

- 2e Licentie in de diérkunde, morfologisch-systematische ri~hting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één grondige cursus te kiezen uit : .... 

De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 8-9V2 
Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 

3 ( 120 uur/jaar) 
De morfologie der dieren 1 partim : 

~ 

§ 
weefselleer en embryologie ... . ..... K. DIERICKX 0. 8-9V2 

~ 

Praktische oefeningen K. DIERICKX 
(IQ 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ < 
0 (120 uur/jaar) 0 
1-1 

De morfologie der dieren, partim· : a' 
~ 

endocrinologie K: DIERIÇKX ::r . 91/2-1-1 ................ 0 

Praktische oefeningen 
s:: 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ........... . K. DIERICKX 0. 
~ 
::s _ ( 120 uur/jaar) 
< 

De stelselmatige dierkunde, partim : 0 
0 

inverte braten L. DÈ CONINCK 1-1 8-91/2 ................ 
~ 

Praktische oefeningen- L. DE CONINCK 
;:< elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week ............ (") 
c (120 uur/jaar) c:l 

De stelselmatige dierkunde, partim : . ~-

verte bra ten ... .......... . ... L. DE CONINCK 91/2-11 
_Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 

( 120 uur/jaar) 
De stelselmatige dierkunde, partim : 
dierlijke paleontologie .· . . ......... J. DE HEIN ZELIN 8-9V2 
Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) 
De stelselmatige dierkunde, partim : 
oecologie .................. J. HUBLÉ 45 uur/jaar 
Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ 120 uur /jaar 

I 

Plaats . 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

( 

Godsh., 4 

Led, 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 
Led., 35 



-

~-~ - -- - - - - -- . - - - - ---

I ~ 

I 
.... FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

I 
I 

I - 2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 
'" 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 3 
één cursus te kiezen uit : 1:1) -1:1) 

1. Radiobiochemie C. VAN SUMERE ::l dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Led., 35 •• 0. 0 • 0 • ••• 0. 0. fr 
(IQ 

2. Para si tolo gie G. VANGREMBERGEN < dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Led., 35 , ••••••• 0 •••• 0 0 ••• 0 
0 ...., 

18-19 1 f l 3. Endocrinologie . 
0' 

Godsh., 4 •••••••••••••• 0 K. DIERICKX (? 

::r 
0 
t: 

dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar I 4. Nematologie •••••• 0 ••••••••• 0 L. DE CONINCK 0. Led:, 35 ~ 
N ::l ...... 

5. Histochemie < dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Casinopl., 24 00 ••••••••••• 0 ••••• R.VERCAUTEREN 0 
0 

I ... 
6. Natuurbehoud J. HUBLÉ ~ dag en uur later te bepalen - 30 uur /jaar Led., 35 • •••••• 0 •••••••• >< 

() 

s:: 
lsv2-10 

... 
7. Oecologie der planten met plantenaardrijks- "' , (6" 

kunde .................. •' . P. VAN DER VEKEN · "' le tot 20e week Led., 35 
, 

8. een verplichte cursus uit het programma 
der 2e lic. dierkunde fysiologisch-
biochemische richting ............ 

I 
L __ - --

- ·- -· -- . -- - - - .. -- ·- - -

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

-----
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I FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zater-dag Plaats 

A . Fysiologisch-biochemische riching : 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
fysiologie ••••• 0 •••• 0 ••••••• G. VAN GREMBERGEN l(}ll lfz 1(}11V2 Led., 35 

1' Praktische oefeningen ............ G. VANGREMBERGEN elke namiddag van de le tot en met de 7c week 
(135 uur/jaar) Led. , 35 

2. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie .................. L. MASSART 8-9 Led., 35 

N 
......... 

2' Praktische oefeningen •••• 0 0 • ••••• L. MASSART elke namiddag van de 8e tot en met de lOe week 
( 45 uur/jaar) Led. , 35 

\0 

I 3. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
biochemie .................. L. V ANDENDRIESSCHE 9-11(1) Led. , 35 

3' Praktische oefeningen • 0 • ••••••••• L. V ANDENDRI ESSCHE elke namiddag van de 13e tot en met de 16e week 
(60 uur/jaar) Led. , 35 

4. De fysiologie der dieren, partim : moleculaire 
biologie •• 0 •••••• 0 • •••• 0 ••• W. FIERS 11-12 Led., 35 

4' Praktische oefeningen ••••••• 0 •••• W. FIERS elke namiddag van de 11 e tot en met de 12e week -

(30 uur/jaar) Led., 35 

5. De fysiologie der dieren, partim : 
micro biologie •••••• 0 • ••••• 0 •• J. DE LEY 8Yz-9Yz Led., 35 

, 

" 

( 1) = ecrs te halljaar maandag voorbehouden voor excursies 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
,. 

2e Licentie in de dierkundt:, fysiologisch-biochemische richting -

Leergangen ' Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdtlg Plaats 

I 11. GRONDIGE CURSUSSEN : -
één cursus te kiezen uit : .. 

I 

1. D.e fysiologie der dieren, partim : I -! algemene fysiologie .............. G. VANGREMBERGEN 1Ph-13 Led., 35 

1' Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
(120 uur/jaar) Led., 35 

2. De fysiologie der dieren, partim : 
algemene biochemie ............. L. MASSART 3 

1(}.11 V2 Led., 35 

N 2' Praktische oefeningen ............ "L. MASSART ~ elke namiddag van de 1 7e tot en met de 23e week 
N 0. ( 120 uur/jaar) Led., 35 0 ~ 

I 3. _ De fysiologie der dieren, partim : 
(IQ 

< 
bijzondere biochemie L. VANDENDRIESSCHE 0 1(}.11% Led., 35 ............ 0 

1-t 

3' Praktische oefeningen ............ L. VANDENDRIESSCHE g" elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
::r' ( 120 uur/jaar) Led., 35 - 0 

= 4. De fysiologie der dieren, partim : genetica J. SCHELL 0. 8-9V2 Led., 35 Cl) 

= 4' Praktische o~feningen ............ J. Sq-IELL < elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
0 (120 uur/jaar) Led., 35 0 
1-t 

5. De fysiologie der dieren, partim : Cl) 

x 
moleculaire biologie W. FIERS 

(") 8-9% Led., 35 .... .. .. ..... = 1-t 

~· 
elke namiddag tijdens het tweede semester 5' Praktis_che oef~ningen ............ W. FIERS "' 

~ (120 uur/jaar) Led., 35 

6. De fysiologie der dieren, partim : 
·-micro biologie .. ............. . J. DE LEY 8-9V2 Led., 35 

,- 6' Praktische oefeningen J. DE LEY 
- - -. .. -- elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week ---... . ........ - -~-

(120 uur/jaar) Led., 35 

" 

\ 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

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

De fysiologie der dieren, partim : , 

radiobiochemie C. VAN SUMERE ' 45 uur/jaar Led., 35 ............... 
Praktische oefeningen ............ C. VÀN SUMERE = 120uur/jaar Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : 
11) 

§ 
histochemie ................. R.VERCAUTEREN Q. 45 uur/jaar Casinopl., 24 11) 

(IQ 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . R.VERCAUTEREN < 120 uur/jaar Casinopl., 24 0 
0 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
.... 
g" 

één cursus te kiezen uit : ::r 
dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 0 Led., 35 s: 

Q.. 
Parasitologie ................. G. VAN GREMBERGEN CD dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Led., 35 ::S ' 

-Endocrinologie 
< 

18-19 I I ., I Godsh., 4 ............... K. DIERICKX 0 
0 .... 

Nematologie ................. L. DE CONINCK CD dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Led.,J5 x 
('.) 

Histochemie R.VERCAUTEREN s: dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Casinopl., 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
;!l. 

Natuurbehoud J. HUBLÉ 
CD 

dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Led., 35 ................ "" 
Oecologie der planten met planten-

I I 
I . I 8Yz-10 

aardrijKskunde . . . . . . . . . . . . . . . . P. VAN DER V EKEN (le-20e week) Led., 35 

één verplicht vak uit het programma der 2e licentie dierkunde, morfologisch-systematische richting. 

I 

-

~ 

' 
..... 



N 
N 
N 

I 

- ·- - -

Leergangen 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) .......... 

1' Praktische oefeningen ............ 

2. Fysiologie der planten, partim : algemene 
fysiologie .................. 

2' Praktische oefeningen ............ 

3. Fysiologie der planten, partim : biochemie 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. Fysiologie der planten, partim : microbiologie 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Stelselmatige plantkunde, met inbegrip van de 

paleontologie der planten, .......... 
partim : stelselmatige plantkunde (thallofyten, 
bryofyten, pteridofyten, spermatofyten) ... 

a. Praktische oefeningen + 2 weken excursies 

b. Partim : paleontologie der planten .... 
6. Oecologie der planten met inbegrip van de 

plantenaardrijkskunde ............ 
6' Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar 

- -- - ~_j 
F i\CULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

l e Licentie in de plantkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

P. VAN DER V EKEN 8Yz-10Yz Led., 35 

P. VAN DER V EKEN ( +) 16 uur per week van de 1e tot en met de 6e week) 
10-1 P/z Led., 35 

J. MATON 9%-11(1) 8%-10(1) 8%-9%(1) Led., 35 

J. MATON 20 uur per week van de 12e tot en met de 21e week 
(2 weken vacantie af te trekken) Led., 35 

C. VAN SUMERE 11-12 11-12 Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur per week van de 8e tot en met de 21e week Led., 35 

J. DE LEY HWz-12 Led., 35 

J. DE LEY 20 uur per week van de 26e tot en met de 31e week Led., 35 -
~ 

P. VAN DER VEKEN 8Yz-10Yz Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 10-12 Led., 35 

J. DE HEINZELIN ' 10-11(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 8Yz-10 Led., 35 

P. VAN DER V EKEN 2 weken excursies Led., 35 
-· --

, 
~ 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A. Morfologisch-systematische richting . 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) ........... P. VAN DER VEKEN 8V2-10 

1' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 17-18 10-12 

2. De fysiologie der plante.p, partim : 
micro biologie ................ J. DE LEY 8V2-9V2(1) 

2' Praktische oef~ningen ............ J. DE LEY elke namiddag der 14e week (20 uur/jaar) 

3. De oecologie der planten, met inbegrip van 
de plantenaa~drijkskunde .......... P. VAN DER VEKEN 

4. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie oer planten, partim : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, 
bryofyten, pteridofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 101/2-12 

4' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-17 

5. De stelselmatige pla-ntkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim : 
paleontologie der planten .......... J. DE HEINZELIN 14-151/2 

5' Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-15V2 

( 1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

lOI/2-lP/2(1) Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

I 



' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting ~ 

' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

II. GRONDIGE CURSUSSEN : -
één cursus te kiezen uit : 

1. De morfologie der planten . • . . . . -. . . . P. VAN DER VEKEN 10%-12 Led., 35 

1' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-18 Led., 35 

2. De stelselmatige plantkunde, partim : stelsel-
matige plantkunde, (thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ........ 

I 
P. VAN DER VEKEN 8%-10 Led., 35 

N 2' Praktische oefenirigen ............ P. VAN DER VEKEN 14-18 Led, 35 
N 
~ 

3. De stelselmatige plantkunde, partim : I 
plantenpaleontologie ............ J, DE HEINZELIN 10%-12 Rozier, 44 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-18 Rozier, 44 

4. De stelselmatige plantkunde, partim : 
oecologie .................. P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar Led., 35 

·4' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar Led., 35 

5. De stelselmatige plantkunde, partim : I 

fytogeografie ................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar Led, 35 

5' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN - 120 uur/jaar Led., 35 
-

- ' 
- -· -- ~ 

~--. ---~~~~~--. ----~~--=~ - ·- -·- ~ ... - - .. - - - ., __ . - ---.- " __ i= --
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in d~ plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen 
~ : Ti!ularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag' vrijdag 1 zaterdag 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : . 
twee cursus$en te kiezen uit : 
Genetica ................... J. SCHELL dag en uur later te bepalen (30 uur/jaar) 

Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE op woensdag uur later te bepalen (30 uur/jaar) 

Natuurbehoud ................ J. HUBLÉ dag en uur later te bepalen (30 uur/jaar) 

Oecologie der dieren met dieren-
110Y2-ll Vz I I :I I aardrijkskunde ................ J. HUBLÉ 

Bodemkunde ................ J. AMERIJCKX dag en uur later te bepalen (30·uur/jaar) 

Plantecologie ................ . L. EECKHOUT 30 uur/jaar 

Plantenziektenleer ...... . ....... J. VAN HOLDER 30 uur/jaar 

Histochemie ................. R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

-

-
.; 

' 

~ 

Plaats 

-

Led., 35 

Led., 35 . 

Led., 35 

Led., 35 

Led. , 35 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Casinopl., 24 

' 

I 

I 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting I ' / 

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. Fysiologisch-biochemische richting 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De fysiologie der planten, partim : 10Vz-12 10Vz-12 
· algemene fysiologie ............. J. MATON (1) (1) Led., 35 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON elke namiddag van de 12e tot en met de 15e week 
(80 uur/jaar) Led., 35 

2. . De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 9-10 9-10 Led., 35 
I 

2' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . elke namiddag van de 1e tot en met de Se week N C. VAN SUMERE 
N (100 uur/jaar) Led., 35 
Q'\ ..__ \ . 

I 3. De fysiologie der planten, partim : 
micro biologie .......... . ..... J. DE LEY 8Vz-9Vz(2) Led., 35 

3' Praktische oefeningen 
. 

J. DE LEY elke namiddag van de 8e en 9e week ............ 
' 

( 40 uur/jaar) Led., 35 
I --· 

4. ·De fysiologie der planten, partim : 
moleculaire biologie .............. W. FIERS 10-11 Led., 35 

4' Praktische oefeningen ............ ·w. FIERs- elke namiddag van de 6e en 7e week 
( 30 uur/jaar) Led., 35 . 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: ' 

één cursus te kiezen uit : " 
1. De fysiologie der planten, partim : 

algem.ene fysiologie ............. J. MATON 9-12(2) Led., 35 
- --. -1' Praktische oefeningen J. MATON - 14-18(2) 14-18(2) Led., 35 ............ --- . -- ~ - -- - ----

(1) =eerste halfjaar , 



N 
N 
-.....) 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

2; De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 

2' Praktische oefeningen ............ C. VAN S UMERE 14-18(2) 

3. De fysiologie der planten, partim : 
micro biologie ................ J. DE LEY 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY 14-16 

4. De fysiologie der planten, partim : 
moleculaire biologie ............. W.FIERS 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS 120 uur/jaar 

5. De fysiologie der planten, partim : 
algemene genetica .............. J. SCHELL 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............ J. SCHELL 120 uur/jaar 

6. De fysiologie der planten, partim : 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar -

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

7. De fysiologie der planten, partim : 
histochemie ................. R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen R.VERCAUTEREN - 120 uur/jaar .. ........... 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : zie pag. 225. 

( 2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

8%-10 Led., 35 

14-18(2) Led., 35 

9Vz-11 Led., 35 

14-16 Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Casinopl, 24 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de biologie 

Leergangen Titularis maandag! dinsdag I woensdag I donderdag I 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) 

3. De algemene methodenleer (0
) _ 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 

R. VERBIST 

R. PLANCKE 

J. HOSTE 

partim: biologie(*) ............ . I J. MA TON 

(*) = te ~olgen tijdens de 2e licentie. 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven: njet in 1971 -1972 
(1) = eerste halfjaar · . 
(

0
) = wordt om de twee jan gegeven : wel in 1971 - 197 2 

17-19(1) I 

(tien lessen van 1 'h u.) 

vrijdag I zaterdag Plaats 

I Blandijnberg, 2 

17-19 I Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

1 O'h-11 %( 1) Led., 35 
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- Leergangen -

1. Bodemmineralogie: 
a. deel : mineralogie van de zand- en leem-
fractie, met inbegrip van de micropedologie 
b. deel : kleimineralen ............ 

1' Oefeningen in verband met la ........ 
Oefeningen in verband met 1 b . . . . . . . . 

2. Algemene bodemkunde ........... 
3. Bodemgenese,- morfologie en -classificatie 
3' Oefeningen ................. 
4: Re~onale 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 
c. regionale bodemkunde ..... . .... 
d. g~ologie der bodemvormende sedimenten 

9. Facultatieve cursussen: één of twee, met 
toestemming van .de examencommissie, door 
de examinandus te kiezen cursussen uit de 
leerplannen'van de Universiteit .... . .. 

(2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de bodemkartering 

--
Titularis maandag dinsdag woensdag donder_ dag vrijdag zaterdag Plaats 

A.HACQUAERT 8V2-10 Rozier, 44 
W.DEKEYSER 16Yz-17%(2) Krijgslaan, 271 
A.HACQUAERT 10-llVl Rozier, 44 
W.DEKEYSER l?Yz-18%(2) Krijgslaan, 271 
J.B. AMERIJCKX 8Yz-10 Rozier, 44 
J.B. AMERIJCKX 10-llYz Rozier, 44 
J .B. AMERIJCKX 14-18 Rozier, 44 

R. TA VERNIER 10-1 P/z Rozier 44 . 
R. TA VERNIER dagen en uren later te bepalen (320 uur/jaar) Rozier, 44 
R. MARECHAL 10-1 P/.2 Rozier, 44 
R. MARECHAL 14-18 Rozier, 44 
F. SNACKEN 10-llYz Coupure, 575 
F. SNACKEN 14-16 Coupure, 57 5 
J.B. AMERIJCKX 30 uur/jaar Rozier, 44 

A.HACQUAERT 10-12(2) Rozier, 44 
J.B. AMERIJCKX 10-12(2) Rozier, 44 
R. TA VERNIER 10-12(2) Rozier, 44 
R. MARECHAL 10-12(2) Rozier, 44 



I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' Licentie in de moleculaire biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -
A. Voor de houders van het diploma van licen-

tiaat in de scheikundige wetenschappen, van 
burgerlijk scheikundig ingenieur, van schei-

~ < 
kundig ingenieur of van ingenieur voor de 

-

scheikunde en voor de landbouwindustrieën : 
1. De biologische scheikunde .......... L. MAS.SART 8%-10Y4 Led., 35 

' 

2. De beginselen van cytologie en embryologie K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh. , 4 

2' Praktische oefeningen ............ K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh., 4 

N 3.' w Evolutieleer ................. J. DE HEINZELIN 10-11(1) Rozier, 44 
0 

I B. Voor de houders van het diploma van 
licentiaat in de dierkundige of in de 
plantkur5ige wetenschappen : ~ 

4. Radioisotopen technieken, partim: I 
radiochemie ................. J. ·HOSTE 9-1 0(5) Proèftuinstr ., 40 

4' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE alle vrije uren tijdens 14e- 15e week van 2e semester 
( 30 uur/jaar) • Proeftuinstr., 40 

5. Radioisotopentechnieken, partim : 
radiobiochemie ............. ·-. C. VAN SUMERE 10 uur/jaar Led., 35 

5' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 20 uur/jaar Led. , 35 

I 
6. Theoretische organische scheikunde . .... M. ANT.EUNIS 8V2-9Yz Krijgslaan, 271 

-
--- - - -- - - -. - - - - ...:.... ~ ' - - -- - --- - - -- -· 
I -_ ~~j I 

I 

: (1) =eerste halfjaar , 

(5) = le- lüe week. 

- -·--



N 
w 

Leergangen 

7. Beginselen van fysische scheikunde ..... 
C. Voor alle studenten : 

8. Structuur van organische macro-moleetden 

8' Praktische oefeningen ............ 
9. Moleculaire biologie ............. 
9' Praktische oefeningen ............ 

10. Algemene en moleculaire microbiologie ... 
1 0' Praktische oefeninge·n ...... : . .... 
11. Genetica ................... 
11' Praktische oefeningen ............ 
12. Aanvullingen der biochemie ......... 
12' Praktische oefeningen 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

............ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. RUTGERS 10%- Ul/2(3) Krijgslaan, 271 

J. STOCKX 81/2-10%(2) Led., 35 

J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 u.) Led., 35 

W. FIERS 17-18% 17-18% Led., 35 

W. FIERS alle vrije uren tijdens le - 4e week van 2e semester (90 u.) Led., 35 

J. DE LEY 8Y2-10Yz(2) Led., 35 

J. DE LEY alle vrije uren tijdens 8e-9e week van 2e semester ( 45 u.) Led., 35 

J. SCHELL 12-131/2 17-18% Led., 35 

J. SCHELL alle vrije uren tijdensSe-Je week van 2e semester (60 u.) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 17-181/2 111/2-12%(1) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren tijdens 10e-12e week van 2e semester . ( 45 uur/jaar) Led., 35 

(3) =eerste helft van 1~ semester. 
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FACU LTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Afzonderlijke leergangen 

Leergangen TituJ lar is maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

. I. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. De regionale bodemkunde ...... · .... R. TAVERNI ER 14-15% Rozier, 44 

.. 
2. De ontwikkeling van de natuurweten-

schappen sedert de 19e eeuw ' N. ........ 45 uur/jaar 

' 
I 

N 
w 
N 

I 

.. 

-
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-
Leergangen .. 

1. De microbiologie ............... 
2. De stabiliteit van dynamische stelsels .... 
3. De kwantumtheorie van de vaste stof .... 
4. Kwanturnchemie II ............. 
5. Chemische spectroscopie .......... 
6. Seminaire voor Semigroepen, Ringen en 

Grafen .................... 
7. Roosterimperfecties in ionaire -

kristallen . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
8. Groepentheorie en toepassingen op de 

· vaste stof .................. 
9. Nucleaire elektronica en instrumentatie .. 

10. Chemie der hoogpolymeren ......... 
11. Quantatheorie van het magnetisme ..... 
12. Halfgeleiders ................. 
13. Elektrische eigenschappen van isolatoren .. 
14. Kwantumchemie.II ............. 
15. Chemie en analyse in verband met water 

en luchtpollutie ............... 
16. Roosterimperfecties in halfgeleiders ..... 
17. Chemische reacties aan vaste 

stoffen ' .................... 
18. Chemische spectroscopie .......... 
19. Kwanturnchemie II ............. 
20. Nucleaire scheikunde ............ 

-.:-

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -
Vrije leergangen 

maand:zgl _ dinsd:zg I woensd:zg I donderd:zgl vrijdag I zaterdag 
-. 

Titularis Plaats 

J. DE LEY - 22Vz uur/jaar CasinopL, 24 

R.MERTENS 22V2 uur/jaar Plat., 22 

P. PHARISEAU 45 uur/jaar Krijgslaan, 271 

G. VAN DER KELEN 10 uur/jaar Krijgslaan, 271 

G. VAN DER KELEN 15 uur/jaar Krijgslaan, 271 

F. WUYTACK 45 uur/jaar 

G. JACOBS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

E. BOESMAN 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

J. DE MUYNCK 15 uur/jaar Proeftuinstr., 40 

E. GOETHALS 10 uur/jaar Krijgslaan, 271 

G.ROBBRECHT 15 uur/jaar Proeftuinstr., 40 

J. VENNIK 30 uur/jaar Kfijgslaan, 271 

· F. CARDON '30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

E. CLAEYS 10 uur/jaar · Krijgslaan, 271 

R, DAMS .15 uur/jaar Proeftuinstr., 40 

L. FIERMANS 30 uur/jaar Krijgslaan, 2 71 

W. GOMES 30 uur/jaar 
'E. VAN DEN BERG HE ?V2 uur/jaar Led., 35 

D. VAN DE VONDEL 10 uur/jaar I 
Krijgslaan, 271 

F. ADAMS 15 uur/jaar 
---



I FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

\ 

Vrije leergangen I 

. 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag l donderdag i vrijdag I zaterdag Plaats 

: 

21. Kernstructuur en kernkrachten ....... K.HEYDE 221/z uur/jaar Proeftuinstr., 40 

22. Storingsproblemen in verband met de 
niet-lineaire mechanica ........... 0. LEROY 22Yz uur/jaar 

23. Toepassingen van ordinatoren in de chemie 
met' praktische oefeningen .......... J. OP DE BEECK 221/z uur/jaar Plat., 22 

24. Eletrochemie in niet-waterig milieu ..... H. THUN 15 uur/jaar Plat., 22 
I 25. Voortplanting van golven in plasma's .... F. VERHEEST 22Yz uur/jaar Plat., 22 

26. Massaspectrometrie, theorie en 

N oefeningen •••••••• • • 0 ••• • ••• K. VAN CAUWENBERGHE 10 uur/jaar 
w 27. Optoëlektronica W. DE KINDER 30 uur/jaar ~ ............... 
I 

I 

-

' ,. -
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-
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. FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Academisch Ziekenhuis 

DE PINTELAAN 135 -Tel. 22.57.41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de ' Geneeskunde verleent de volgende· wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diplo1na's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de geneeskundige wetenschappen 
- Doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
- Licentiaat in de tandheelkunde 
- .Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 

- Getuigschrift speciale studiën in de anesthesiologie 
- Graden van geneesheer-hygiënist 

vakken groep 
- openbare hygiëne 
-:-- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygiëne 
- sociale hygiëne 
- radioprotectie 

en certificaat over radioprotectie 
- Licentie in de arbeidsgeneeskunde 
- Licentie in de sportgeneeskunde 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRAI?EN 

cf. p . 1 0 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

\ 

1) Tot het examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie, tot de graad van geneesheer-hygiënist 
en tot de licentie in de sportgeneeskunde : de houders van het wettelijk 
of wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verlos
kunde. 

2) Tot het examen ter verkrijging van het certificaat over radioprotectie en 
tot de licentie in de arbeidsgeneeskunde : de houders van het diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling : arbeidsgeneeskunde. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

- 235 -



OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen bereidt voor op de 
studie der genees-, heel- en verloskunde en der tandheelkunde. Haar pro
gramma behelst drie examengedeelten en tenminste drie jaar studie. 

b) De studiën in de genees-, heel- en verloskunde. 
1. De vakken van .het examen van doctor in de genees-, heel- en verlos

kunde lopen over vier examengedeelten en ten1ninste vier jaar studie. 
Behalve de theoretische cursussen, moeten de studenten gedurende de 
ganse tijd van het doctoraat, regelmatig klinische lessen volgen. Het 
vierde jaar is helemaal gewijd aan de praktijk, daar de studenten een 
stage moeten volbrengen, hetzij als intern in een hospitaal, hetzij als 
stagiaire in de universitaire klinieken of, eventueel in andere klinische 
diensten die vooraf door de Faculteit werden aangenomen. 

2. He't enig examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie 
worden afgelegd. 

3. Het leerplan voor het ·behalen van het certificaat over radioprotectie 
omvat een beperkt onderwijs over de protectie tegen ioniserende stra
len. De houder van dit certificaat mag alleen in het bedrijf waar hij 
werkzaam is, toezicht hebben over de medische radioprotectie. 

4. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. 
Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een proefschrift 
ovet; een door de examencommissie aangenomen onderwerp (besluit van 
de · Ra~d va~ Beheer van 16 september 1969). 

5. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van·Iicen
tiaat in de spórtgeneeskunde kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. · 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraag
stuk dat behoort bij één van de gedoceerde cursussen (besluit van de 
Raad van Beheer van 20 mei 1970). · 

6. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie kan na twee j(J.ar studie worden afgelegd. 

7. Getuigschrift van speciaJist. 
De Faculteit van de Geneeskunde kent getuigschriften toe van specialist 
op verschillende gebieden 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 hietpa vermelde diensten en voldoe
ning hebben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten is beperkt 
en de toestemming van de hoogleraar 7 hoofd ·van dienst wordt voor 
ieder geval afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistent
schap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld : 
Inwendige geneeskunde : 5 jaar. 

Cardiologie : } 
Gastro-enterologie : 3 jaar na 2 jaar 
Pneumologie : 

inwendige geneeskunde 
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Nefrologie : 
.Endokrinologie : 
Hematologie : 
Geriatrie : 

) 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde. 

Klinische biologie : (partim klin.ische scheikunde) ·: 4 jaar. 
Beroepsziekten : houder van het diploma van geneesheer-hygiënist, af-

deling arbeidsgeneeskunde na 5 jaar inwendige genees
kunde. 

Chirurgie : 6 jaar. 
Neurochirurgie : 3 jaar na 1 jaar néurologische wetenschappen en 1 jaar 

algemene heelkunde. 
Plastische chirurgie : 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde : 4 jaar. 
Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar. 

·Orthopedie·: 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandi

daat reeds op het' ·ge bied · van de fllgemene heelkunde 
werd opgeleid gedurende 2 jaar. 

Oogziekten : 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten : minimum 2 jaar. 
Radiodiagnose : 3 jaar. 
Radiotherapie : 3 jaar. 
Radiodiagnose en -therapie : 5 jaar. 
Elektro-radiologie( radiodiagnose, radiotherapie en elektr.otherapie) 

6 jaar. 
Fysische geneeskunde en readaptatie : 4 jaar. 
Neurologie : 3 jaar. 
·Psychiatrie : 3 jaar. 
Neuro-psychi~trie : 5 jaar. 
Dermatologie : 4 jaar. 

c) De studiën in de tandheelkunde. 
1. De vakken van het examen van de licentie in de tandheelkunde lopen 

over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie voor de kan
didaten in de geneeskundige wetenschappen. 

2. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aai1Vullend jaar studie en e~n enig examen het 
diploma van licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op voorwaarde 
dat hij gedurende vier semesters de praktische werkzaamheden en 
klinieken gevolgd heeft (koninklijk besluit van 10 maart 1932). 

d) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
Worden toegelaten tot het examen van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs, zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende wette
lijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiar.t 
in de tandheelkunde hebben verworven, overeenkomstig de gecoördineer
de wettep van 31 december 1949 (B.S. van 1 maart 1950). Mogen zich 
insgelijks voor bedoeld examen aanmelden, de titularissen van een over-
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eenstemmende graad, die zij bekomen hebben onder het stelsel der wet 
van 10 april 1890 - 3 juli 1891. Het omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een aantal bijstellin
genJalsmede het geven van een openbare les. ' 
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Leergangen 

1. De proefondervindelijke n(\tuurkunde . . . . 
1' Praktische oefeningen(*) . . . . . . . . . . 
2. De algemene scheikunde, partim : 

anorganische . . • . . . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen ( *} . . . . . . . . . . . 

3. De-algemene scheikunde, partim : organische 

3' Praktische oefeningen(*) .......... 
4. De beginselen der plantkunde ........ 
4' Praktische oefeningen ( *) .......... 
5. De beginselen der dierkunde ......... 
5' Praktische oefeningen ........ .... 

(l) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*) =naargelang de groep 

-
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

l e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N . 10-11 1(}11Y2(1) 9Y2-1l 11 Y2-13(l) Led., 35 

N • 40 uur/jaar Led., 35 

L. MASSART 8%-10(1) 8V2-ll V2(1) Led., 35 

L. MASSART 32 uur/jaar Led., 35 

M. ANTEUNIS 11V2-13(2) 11 V2-13(2) 8V2-10(2) Led., 35 

M. ANTEUNIS 40 uur/jaar Led., 35 

J. MATON 10-11 %(2) 1(} 11 V2(2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar Led., 35 

G. VAN GREMBERGEN 8Y2-1 0(1) 81/2-10(1) Led., 35 

G. VANGREMBERGEN 32 uur/jaar Led., 35 

I 

-
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Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Stelselmatige ontleedkunde van het mense-- · · 

lijk lichaam, partim : bewegingsstelsel, vaat-
stelsel, ruggemerg en ruggemergzenuwe~ .. 

1' Praktiscpe oefeningen ............. 
2_. De algemene weefselleer . . • • • • • . . . . 

2' Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene fysiologie ............. 
.3' Praktische oeféningen ............ 
4. Algemene biochemie .... .. ....... 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. · Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

Il~ FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer ... 
2. Bijzondere lessen over cytologie en 

microtechniek .................. 
(*) =.in groepen 
( 1) = eerste halfj~ 
"(2) .= tweede halfjaär 

~ l 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE , 

" I 

2e Kandidatuur in de geneeskundige .wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

'· 

~ -
15%-161/2(2) 15%-16%(2) 15V2-16V2(2} 15%-16% 

J. FAUTREZ 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) Led., 35 1 

-
J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

M. SEBRUYNS 8%-9V2(1) Pasteurlaan, 2 
11-12(1) 10-11(1) Led., 35 

M. ,SEBRUYNS 24 uur/jaar Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8%-9%(2) 8%-9%(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 17-18%(2) 17-18%(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8%-9%(1) 
10-11(1) 9%-10%(1) 8%-9%(1) Led., 35 

. L. V ANDENDRIESSCHE 14-17(2) 14-17(2) Led., 35 

J. SCHELL l()lh-11 %(1) Led., 35 

M. SEBR UY:NS 15 uur/jaar Godsh. 4 

---
K. DIERICKX 120 uur/jaar Godsh. 4 

--
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-- - Leergangen 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Beginselen der embryologie ......... 
2. Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 

lichaam; partim : zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg en ruggemergzenuwstelsel), · 
zintuigen, ingewanden ............ 

2' Praktische oefeningen ............ 

3. Topografie ontleedkunde .......... 
4. Bijzonaere weefselleer ............ 

4' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
5. Menselijke biochemie ............ 

5' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
6. Menselijke fysiologie •• 0 ••••••••• 

6' Praktische oefeningen ............ 
7. Beginselen der psychologie ......... 

FACULTATIEVE CURSUS: 

1. Demonstratielessen over embryologie .... 

(1) = eerste halfjaar 
(3) =eerste helft van tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis rruumdag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zateFdag Plaats 

K. DIERICKX 9-12(1) Ac. Ziekenh. 

J. FAUTREZ 671/2 uur/jaar Led., 35 
J. FAUTREZ 135 uur/jaar 

(*) (*) (*) (*) 
15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) Led., 35 

J. FAUTREZ 14-15(3) 14-15(3) 14-15(3) Led., 35 

M. SEBRUYNS HH1(1) 
1().11(1) 11-12(1) Led., 35 

M. SEBRUYNS 24 uur/jaar Led., 35 

L. V A.NDENDRIESSCHE 11-12(1) 
... 

12-13(1) 
8V2-9Vz(2) Led., 35 

L. V ANDENDRJESSCHE 45 uur/jaar Led., 35 
I. LEUSEN 135 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I. LEUSEN 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
H. V ANDER EECKEN 11-12 11-12 Ac. Ziekenh. 

K. DIERICKX 30 uur/jaar Godsh., 4 

(2) = tweede halfjaar 



Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen na het Je doctoraat. 

1. - a Pathologische fysiologie theorie t 0 0 0 a 

a' Praktische oefeningen • ••• 0. 0 •• 

b Path_ologische biochemie 0 ••••••• 

I 2. - Pathologische ontleedkunde. 
N 
~ a Theorie 0 ••••• 0 ••••••• 0 •• 

N 

I b Praktische oefeningen in de micro-
scopische pathologische ontleedkunde 

3. Beginselen der geneesmiddelleer .. . .... 

4. - Bacteriologie met inbegrip van de begin-
selen der parasitologie en de profylaxie 
der besmettelijke ziekten en de hygiëne in 
verband met de microbiologie (partim van 
de gezondheidsleer en sociale 
geneeskunde). 
a Theorie .............. . .. 

a' Praktische oefeningen 0 0 •• 0. 0 •• 

l_ -- 5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde , ' 

,- partim : gezondheidsleer ••• 0 •••• 

(2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis g 1 dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag maandag zaterdag 

-
I. LEUS EN - 75uur/jaar 
I. LEUSEN 30 uur/jaar 

L. V ANDENDRIESSCHE 

H. ROELS 

n en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar Dage1 
H. ROELS ( 30 uur/jaar) 

A.DESCHAEPDRYVER 10.11(2) 10-11(2) 1 0-11(2) 

E. NIHOUL 12-13 en 14Vz-15 Vz 
15Vz-16V< 

E. NIHOUL n en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar Dage1 
(30 uur/jaar) 

-
K. VUYLSTEEK 14llz-151/; 

--- -

Plaats 

Ac.Ziekenh. 
Ac. Zie kenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Bijl. Kaai,l 

Ac. Zickcnh. 

Ac. Zie ken h. 

J. Kluyskensstr, 27 

Ac. ~iekenh. 



N 
~ 
w 

Leergangen 

6. Algemene heelkundige ziektenleer en 
therapie ................ 

(II) Cursussen ~warover examen wordt afgelegd 
in het 2e doctoraat. 
7. De kliniek der kinderziekten (le deel) 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie der inwendige ziekten 
(le deel) partim : 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten •••••••• 0 ••••• 0 0 • 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer .............. 

- besmettelijke ziekten .......... 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel .. 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ... 
- ziekten van de inwendige klieren .... 
- bloedziekten •••• 0 ••••••••• 

- nierziekten ............... 
- klinische scheikunde 0 ••••••••• 

9. Fysische propaedeutica 
a Theorie ................. 
a' Praktische oefeningen ......... 

10. Biochemische propaedeutica 
a Theorie ....... . .......... 
a' Praktische oefeningen ......... 

11. Farmacodynamic : praktische oefeningen .. 
----------- -

(1) = eerste halfjaar 

.. . 
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde .r~ 

-
-

- Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

P. VAN DER LINDEN 1 0-11(1) 10-11(1) l6V2-18(1) 10-11(1) Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 15Yd6Y2 Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

I G. VERDONK I 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

} F. BARBIER } 30 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

--

} A.VERMEULEN } 30 uur/jaar theorie Ac. Ziekcnh. 

F. BARBI ER 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
F. BARBIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

R. WIEME 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
R. WIEME 150 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

· A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
----------- --
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' FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
-

1~ Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(111) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen ' 

en Laboratorium: zie pp. 250. en 251. -

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 253. 
t.e.m. 255. 

N 

t 
-. 

I 

- -
I 

~ -.-. - - - - - - .. 

I' 
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N 
~ 
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Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
· (I) . Cursussen waarover examen wordt afgenomen 

in het 2e doàoraat. 
1. De theoretische verloskunde. 

a Theorie ................ 
a' Praktische oefeningen ........ 

2. Radiologie met inbegrip van de 
radi~diagn ose 
a Theorie ....... • . ........ 
a' Praktische oefeningen (in groepen) 

3. F armacodynamie . ........... 
4. De kliniek voor kinderziekten (2e deel) 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie der inwendige ziekten-(2e 
deel), partim : 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten ................. 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

voedingsleer .............. 
- besmettelijke ziekten .......... 

(1) =eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraàt in de genees-, heel- ~n verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

., -
M. THIERY 11-12(1) 8%-9%(1) · Ac. Ziekenh. 

M. THIERY 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 

E. VAN de VELDE 15-167'2(1) Ac. Ziekenh. 

E. VAN de VELDE 15-16(2) 14Y2-15V2 9-10 \ 

12-13 Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 11-12(1) 10-11(1) 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT .15%-16% Ac. Ziekenh . 

-

R. PANNIER 1 0 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

) G. VERDONK ) 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

(2) =tweede halfjaar. 
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I FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
I 
I -I 2e Doctora~jn de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis rnaandag dinsdag wpensdag donderdag vrijejog ·zaterdag Plaats 

- ziekten van het spijsvertegcringsstclsel . } F. BARBIER } I 
30 uur/jaar theorie Ac. Zickenh. 

- ziekten van het ademhalingsstelscl ... 
; -

- ziekten van de inwendige klieren 

} } 
. -..... 

- bloedziekten .............. A. VERMEULEN 30 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 
- nierziekten ............... ~ 

- klinische scheikunde .......... 
6. Bijzondere heelkundige ziektenleer 11-12(2) 11-12c2) I I 11-12c2) 

en de bijzondere heelkundige therapie P. VAN DER LINDEN 14-15 (82Y2 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 
I - -

N 7. Medische psychologie en algemene 
~ psychopathologie N. 30 uur/jaar - Ac. Ziekenh. 0\ ........... -
I 8. Biochemische propaedeutica 

a Theorie ................ R. WIEME 22V2 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
a' Praktische oefeningen ........ R. WIEME 75 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

(11) Cursus waaroverexamen wordt afgenomen 
in /zet Je doctoraat. 

9. Bijzond$(.re ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het 
zenuwstelsel met klinische demon-
straties (le deel) ............ H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

(lil) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 
I in het 4e doctoraat. 

10. Neurologische kliniek, 1 e deel ..... H. VANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Zickenh. 
-- ·---

11. Chirurgie van het bewcgingsstelsel, - . 
1c jaar ................. H. CLAESSENS 15 uur/jaar ' Ac. Ziekenh. 

. 
- - . ·.;:;... 12. Algemene chirurgie, met uitsluiting --- --- - - - - - - - - ·- --· - . --- - -- ----. - - - ~~--

van de chirurgie van het bewegings- .... F. DEROM 20 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
stelsel, Ie jaar / 

(2) = tweede halfja<l! 
~ 

' 
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~ 
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Leergangen 

13. De genceskundige kliniek, 1e jaar, 
partim: 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten • I I I I I t 1 1 1 tI I I I I I 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer .............. 

- besmettelijke ziekten .......... 
- ziekten van het spijsv~rteringsstelsel .. 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ~ . . 
- ziekten van de inwendige klieren .... 
- bloedziekten .............. 
- nierziekten I o I I I I I I o tI I I I I 

:._ klinische scheikun de •••••• 0 ••• 

14. Obstetrische kliniek, 1c jaar I 0 I I I I 

15. Kliniek der kinderziekten , 1e jaar ... 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen(iJl 
groepen) , in de diensten : zie pp. 250 en 251 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN : zie pp. 253. 
t.e.m. 255. 

.. . . 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag · donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

R. PANNIER 45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} ~.VERDONK } -
45 uur/jaár theorie 

45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} F. ~~RBIER } 45 uur/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} A. VERMEULEN} 45 uur/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

M. THIERY 12-13 Ac. Zickcnh. 

C. HOOFT '- 10-11 11-12 11-12 Ac. Zickcnh. 

-

.. ~ 

, 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
-

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag , woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

A.- VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(I) . Cursussen marover examen wordt afgenomen ' 

in het Je doctqraat. -
-

1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere .-- ~ -
therapie van de ziekten van het 

u 

zenuwstelsel met klinische 
demonstratie.s. (2e deel) .... ..... H. VAN DER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 
2. De beginselen der- gerechtelijke N 

~ geneeskunde met demonstraties .... -F. THOMAS 14V2-15Vz 15V2-16V2 Ac. Ziekenh. 00 

I 
.3. De grond~ginselen der gerechtelijke 

plichtenleer .............. F. THOMAS 16Vz-17V2 Ac. Ziekenh. 

4. Begrippen over bijzondere klinieken : 
a) Beginselen der urologische kliniek .. R. DEFOORT 8Vz-10 Ac. Ziekenh. 

b) Beginselen der gynaecologische 
kliniek . . . . . . . . . . . . . . . . D.VANDEKERCKHOVE 16V2-17Vz Ac. Ziekenh . 

c) Beginselen der oor-, neus- en keel-
heelkundige kliniek ........ ·. P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. -

d) Beginselen der oogheelkundige 10-11 

L_ _ ---~ e) :::Ie~ ~~r ·~,~~~~~~;~h~ ~n· .. J. FRANÇOIS 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

~- ·- -- -- syfiligrafische klin~ek . . . . . . ·. _ A. KINT .·- - ·- 15 Yz-161fz( 1) 10-11 --- -- ~;_ Ac. Ziekenh. --------
f) De fysiotherapie, partiro : 

radio-therapie .... _ . .. ...... P.M. VAN VAERENBERGH 16V2-17% Ac. Ziekenh. 

( 1) = eerste halfjaar , 

--



N 
~ 
\0 

I 

-
-

Leergangen 

g) De fysiotherapie, met uitzondering 
van de radiotherapie ......... 

(11) Cursussen l«'larover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat : 
5. Pathologische ontleedkunde met daar-

bijhorende demonstraties (demonstra-
ties van lijkschouwingen) ...... . •. 

6. Bijzondere ziektenleer en therapie 
der geestesstoornissen ......... 

7. Farmacotherapie ............ 

8. Kliniek der kinderziekten, 2e jaar . ... 
9. De geneeskundige kliniek, 2e jaar; 

partim: 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten ................. 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer .............. 

- besmettelijke ziekten . . . . . . . . . . 
- ' ziekten van het spijsverteringsstelsel .. 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ... 
- ziekten van de inwendige klieren .... 
- bloedziekten .............. 
- nierziekten ............... 
- klinische scheikunde .......... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doètoraat in de genees-, heel- en verloskunde -
. --

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

H. CLAESSENS 15V2-16V2(1) 9-10 Ac. Ziekenh. 

-

-
-

H. ROELS 45 uur/Jaar Ac. Ziekenh. 

E.VERBEEK 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

N. (A. DE-SCHAEP-
DRYVER) l4V2-15V2 Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 11-12 11-12 11-12 Ac. Ziekenh. 

-
R. PANNIER 45 uur/jaar theorie 

45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

) G. VERDON~ . I 45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeniJlgen Ac. Ziekenh. 

} F. BARBIER } 45 upr/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} } A.VERMEULEN 45 uur/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

~ 

-
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- FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

I 3e Doétoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-, ' 

- " -
10. Chirurgie van het bewegingstelsel 

2e jaar ................. H.CLAESSENS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het beweging- -
stelsel, 2e jaar ........... .. F. DEROM 20 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

12. Obstetrische kliniek, 2e jaar ..... M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh . . 
- . 

I 13. Gezondheidsleer en sociale genees-
N kunde, partim : sociale geneeskunde K. VUYLSTEEK 15Y2-16Y:;(2) Ac. Ziekenh. Vl .. 
0 

I 14. Neurologische kliniek, 2e deel ..... H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

15. Beginselen der psychiatrische kliniek . . E. VERBEEK 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

(111) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen { R. PANNIER 
en Laborotiurn (in groepen) in de diensten : G.VERDONK 

1. Interne kliniek ............. F. BARBIER / 
A.VERMEULEN 
R. WIEME 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

2. Interne polikliniek . . . . . . . . . . . N . 8-11 8-10 8-10 8-1r Ac. Ziekenh. 

3. Pediatrische kliniek en -polikliniek ... C. HOOFT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

4. Praktijk der algemene chirurgie, 
kliniek en polikliniek . . . . . . . . . . F.DEROM 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

- 5. De obstetrische kliniek en -polikliniek M. THIERY 8-11 8-10 8-10 - 8-11 Ac. Ziekenh. 

I 
- ,.., __ --- .. - -~~-

6. Kliniek en polikliniek voor radio-
therapie en kerngeneeskunde ..... P.M. VANVAERENBERGH 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

(2) = tweede halfjaar. 



-- .- - ----- -- - ..----- - - - -- .---------
--

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de génees-, heel- en verloskunde 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

7. Dermatologische poliklinie~ en kliniek A. KINT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek J. FRANÇOIS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

9. Polikliniek en kliniek voor neus-, 
keel- en oorziekten ........... P. KLUYSKENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

10. Gynaecologische polikliniek en kliniek . D.VANDEKERCKHOVE 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

11. Urologische polikliniek en kliniek ... R.DEFOORT 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 Ac. Ziekenh. 

12. Kliniek en polikliniek voor ,. 
. I geestesziekten ....... ; ..... E. VERBEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Guislainstr., 
N 

I 
Vl 13. Kliniek voor fysiotheraijie ....... H. CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. ...... 

I 14. Polikliniek eu kliniek voor neurologie H. VANDER EECKEN 8-11 8-10 8-10 8-11 . Ac. Ziekenh. 
I 
I 

I 15. Laboratorium anatomo-pathologie ... H. ROELS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 
I 

~ 

16. Laboratorium gezondheidsleer ..... K. VUYLSTEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 
I 

I B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 253. I 
I t.e.m. 255. 

I 

~ I 

I. 
r 
I 
I 

I 

' 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/12/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo hij niet door getuigschrîft bewijst :.Je : 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 heel
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft bezocht.; 

2e: dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht weid in de zie-
kenhuisdiensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. · 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitairekliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd. en getekend, hetzij door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitaaldienst, die door de Universiteit 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 !zet volbrengen van proeftijden in binnen- of buitenlandse klinîefçen. 

Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN, waarover examen 
wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en 3e 
doctoraat: 

Titularis 

1. Klinielç der kinderziekten • . . . . . • I C. HOOFT 

2. Geneeskundige kliniek 

3. Chirurgie van het bewegingstelsel : 
te· volgen gedurende het 2e en het 3e 

{ 

R. PANNIER 
G.VERDONK 
A.VERMEULEN 
F. BARBIER 

doctoraat •••••.••..••..• . J H. CLAESSENS 

4. 

5. 

Neurologische kliniek 

Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het bewegings
stelsel : t~ voigen gedurende het 2e 

H. VANDER EECKEN 

en het 3e doctoraat •.••.•.•.. I F. DEROM 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I 



N 
Vl 
VJ 

I 

B. 
(I) 

' 
( 

Leergangen 

Te volgen gedurende het 2e, 3e en 4e 
doctoraat: 

7. Obstetrische kliniek, 1e en 2e jaar ... 
Te volgen gedurende het 3e doctoraat : 

8. Pathologische ontleedkunde met 
daarbijhorende demonstraties (de-
monstraties van lijkschouwingen) ... 

9. Bijzondere ziektenleer en therapie 
der geestesstoomissen ......... 

10. Gezondheidsleer en sociale genees-
kunde, partim : sociale geneeskunde .. 

11. Farmacotherapie ............ 
12. Beginselen der psychiatrische kliniek . . 

FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
Theoretische cursussen 

1. Beginselen van de leer der 
mondziekten .............. 

2. Orthopedie ................ 
3. Tropische geneeskunde en tropische 

ziekten ................. 
4: Cardiologie ............... 
5. Dieetleer ................ 
6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) . . . • . . . . . . • . 
7. Neurochirurgie (klinische lessen) .... 
8. Plastische chirurgie (klinische lessen) .. 
9. Beginselen van de anesthesie ...... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

- . 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. THIERY 12-13. Ac. Ziekenh. 

-

H. RQELS Ac. Ziekenh. 

' E.VERBEEK 30 uur/jaar - Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK Ac. Ziekenh. 

N. (A. DE SCHAEPDRYVER) 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

E.,VERBEEK 30 uur/jaar I Ac. Ziekenh. 

R. DE WILDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
H. CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het 

academisch jaar Ac. Ziekenh. 

P.G. J ANSSENS 371/z uur/jaar Ac. Ziekenh. 
R. PANNIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
G.VERDONK AS uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
G. HOFFMANN 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
G.MATTON 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
G.ROLLY 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

Leergangen Titularis maan<Wg I dins<Wg 

~----------------------------·----------~------------------~~-------

(II) Praktische oefeningçn en klinieken 
1. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de pathologische ontleedkunde 

2. Laboratorium voor onderzoekeningen 
in de parasito--bacteriologie . . . . . 

3. Laboratorium voor onderzoekingen 

H. ROELS 

E. NIHOUL 

1 in de fysiopathologie ......... ·I I. LEUSEN 1 
4. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de farmacodynamie . . . . . . . . . 

5. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de hygiëne en de sociale 

A.DESCHAEPDRYVER 

1 geneeskunde ............. ·I K. VUYLSTEEK 1 
6. Laboratorium voor onderzoekingen 

in gerechtelijke geneeskunde . . . . . F. THOMAS 

7. Praktische oefeningen in de propaedeu-
1 tica en geneeskundige polikliniek . . ·I N. I 

8. Praktische oefeningen in de genees- I } F. BARBIER 
R. PANNIER 
G.VERDONK 

kundige kliniek . . . . , . . . . . . . . 

. A. VERMEULEN 

9. Kliniek en polikliniek der 
1 kinderziekten . . . . . . . . . . . . ·I c. HOOF! j 

10. Raadpleging voor zuigelingen . . . . c. HOOFT 

~ De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
gaan door elke dag van 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. 

==-=-- --- 11. Verloskundige kliniek en poli-kliniek . M. THIER Y -- .·-

12. Gynaecologische kliniek en poli-
kliniek ....•....... D.VANDEKERCKHOVE 

-- --

Plaats 

I\ 



N 
V1 
V1 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

-

Leergangen 

Psychiatrische kliniek en polikliniek .. 
Urologische polikliniek e.n kliiriek ... 
Polikliniek voor neus-, keel- en 
oorziekten ................ 

Oogheelkundige polikliniek ...... 
Dermatologische polikliniek ...... 
Neurologische polikliniek en kliniek .. 
Toepassingen en demonstraties van de 
radiotherapeutische technieken .... 
Orthopedische heelkunde : klinische 
en technische demonstraties ...... 
Praktische oefeningen in de 
fysiotherapie .... ...... ...... 
Praktische oefeningen in de 
radiologie ............... 
Praktische oefeningen in de 
cardiologie ............... 
Praktische oefeningen in de dieetleer .. 
Praktijk van de behandeling van de 
geestesziekten ............. 
Praktijk der thorax- en cardiovascu-
laire chirurgie .............. 
Praktijk der neurochirurgie •• 0 • 0 •• 

Praktijk der plastische chirurgie .... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

Titularis 1naan~g~ dinsaág I woensdag I donderdag I· vrijdag I za terdag I Pklats 

E.VERBEEK 

R.DEFOORT , 
~ 

P. KLUYSKENS 

J. FRANÇOIS 

A. KINT Prak ti . o uur/week 

H. VANDER EECKEN 
I 

P.M. VAN VAERENBERGH ., 

r -dmheden in de klinische diensten en de laboratoria 
H. CLAESSENS .tan door elke dagvan 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. 

i-

H. CLAESSENS 
" 

E~ VAN DE VELDE 

R. PANNIER 

G,VERDONK ' -

E.VERBEEK 

F. DEROM Praktijk : 10 uur/week 

G. HOFFMANN Praktijk : 10 uur/weck I 

G. MATTON Praktijk : 10 uur/week 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

~~ 

Getui~chrift van speciale studiën in anesthesiologie -

Leergangen Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De fysiopathologie der anesthesie ...... I. LEDSEN l?-l8V2 Ac.. Ziekenh. 

2. Farmacologie· der anesthesie . . . . . . . . . G. DE VLEESCllliOUWER . . 11%-13 Baertsoenkaai, 3 

3. Serologie en bloedtransfusie ......... E. NIHOUL ?V2 uur, later te bepalen Apotheekstr., 5 
) 

15 uur/jaar theorie 4. Technologie van de anesthesie ........ G.ROLLY Ac. Ziekenh. 

I 
5. Praktischè stage in de anesthesie ....... G. ROLLY 300 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

N 
Vl 
0\ Vooraleer dit getuigschrift te verkrijgen, wordt een praktisché opleiding van 2 jaar vereist (N.). Bovendien wordt op het einde van het tweede jaar, een examen 
I afgenomen over cursussen _die tijdens het eerstejaar worden gegeven (1. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER, E. NIHOUL). 

" 

-

' 

. 
.. - -· .. -

--- ~.__~----- -· -- ~ - -
~ - --·-=-r-====--""""" - • - -

~ 

. -



N 
Vl 
.....:1 

I 

. Leergangen - ·--

I. GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
1. Hygiëne van het milieu, 

a. partim :· hygiëne . ·.· ......... .. . 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. partim : ontledingsmethoden in 

verband met lucht-, bodem- en - -
waterverontreiniging •• 0 ••• ••••• 

2. Voedingshygiëne .............. 
3. a. Profylaxis tegen de besmettelijke 

ziekten .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

4. 'Beginselen van de algemene statistiek en 
van de toegepaste statistiek ......... 
a. partim : algemene statistiek ........ 
a' praktische oefeningen ........... 
b. partim : toegepaste statistiek ....... 
b' praktische oefeningen ........... 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie ...... 
6. Medico-sociale wetgeving en organisa~e ... 
7. Geneeskundige sociologie . . . . . . . . . . . 

8. Demografie ................. 
9. Geesteshygiëne ...... .......... 

10. Internationale instellingen en conventies 
op gezondheids-en medisch-sociaal gebied 

11. Principes van sanitaire opleiding ....... 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist ( 1_ jaar studie) 

Titularis inaandagl dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

' 
; 

K. VUYLSTEEK 60 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) - , . . 
-· 

A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

G. VERDONK 20 u.(*) 
~ 

E. NIHOUL 30 u.(*) 

E. NIHOUL 15 u.(*) 

H. PICARO 20 u.(*) 

H. PICARO 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u. (*) 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) 

A. VAN MEI RHAEG HE 15 u.(*) ~ 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 

E. VERBEEK 20 u.(*) 

P.G. lANSSENS 10u. (*) 

P.G. JANSSENS 5 u.(*) 



~ -
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

·. 

I Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 
. 

T I -

-
maandagl dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag . Leergangen Titularis Plaats 

IJ. Minstens één van de vijf. volgende 
' · vakkengroepen: -" 

A.- Openbare Hygiëne 
~ 

la Samenstelling, ontaarding en vervalsing 
der eetwaren ................. B. CUVELIER 20 u.(*) 

a' Praktische oefeningen ............ B. CUVELIER 20 u.(*) 

2a Bacteriologische en parasitologische analyse 
van drinkwater en voedingswaren ...... E. NIHOUL 6 u.(*) 

N 
V\ a' Praktische oefeningen ..... ......... E. NIHOUL 20 u. (*) 00 

I 3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde .................. P.G. J ANSSENS 20 u.(*) -

a' Praktische oefeningen •. Ie e * e e e e e e P.G. J ANSSENS 20 u. (*) 

4a . Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie ................. A.DESCHAEPDRYVER 25 u.(*) 

a' Praktische oefeningen ............ A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 

5. Hygiëne der verkeersmiddelen ....... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. (*) 

6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... K. VUYLSTEEK 12 u. (*) 

B:- Arbeidsgeneeskunde .. -a. Basisprogramma 
--- - - - -- - -- -- - - - ·-- - --;.•-J"- -- -- -- • -=---~"""':.-la Beginselen der geneeskundige en -==---=- --- -.._, --~ ---· 

industriële toxicologie ........... A.DESCHAEPDRYVER 25 u·.(*) 

a' Praktische oefeningen A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) ' .......... 
~ 

~ 

(*) = jaaruren 



N 
Vl 
\0 

Leergangen 

2a De fysio-pathologie van de arbeid ...... 
a' Praktische oefeningen ............ 

3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten . . 
partim: ................... 
partim : ................... 
partiiJ:l : . dermatologie ....... ...... 
partim: ................... 
partim: ................... 

4. Industriële en beroepshygiëne, het voor-
komen van ongevallen en· hiermede verband 
houdende wetgeving ............. 

Sa Beroepseriën tering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte arbeider, · 
met in begrip van de beroepsher~ssering .. 
partim: ................... 
partim: ................... 
partim : ................... 

a' Praktische oefeningen ............ 
partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim: ................... 

6. Beginselen van de industriële technologie ... 
7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 

uit de arbeidsongevallen en beroepsziekten, 
de gerechtelijke geneeskundige aspecten ervan 
en de wettelijke vergoedingen ........ 

8. Bijzondere psychologie van het werkmilieu 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

.Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zat~rdag Plaats 

I. LEUSEN 15 u.(*) , Ac. Ziekenh. 
I. LEUSEN 6 u. (*) Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 12 u.(*) -· 
J. FRANÇOIS 6 u. (*) 
A. KINT 7 u. (*) 
K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 
H. CLAESSENS 15 u. (*) 

K. VUYLSTEEK 30 u. (*) 

I 

A.EVRARD 13 u.(*) ~ 

H.CLAESSENS 6 u.(*) 
K. VUYLSTEEK 6 u. (*) 

N . 5 u. (*) 
H. CLAESSENS 5 u. (*) 
A. VLERICK 5 u.("') 

I 

H. CLAESSENS 15 u.(*) 
H. VANDER EECKEN 10 u.(*) Ac. Ziekenh. 

----- -- -- ------- ------------- ---' 
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FACULTEITVANDEGENEESKUNDE _ · 

.. ' 

Geiteesheer-Hygiënst (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag! dinsdag I woen$dag I donderdag! vrijdag I zaterdag Plaats 

b. . Facultatief programma voor het behalen 
van hèt certificaat over radioprotectie 

la Begrippen over nucleaire fysica . . . . . . . J. VERHAEGHE 6 u.(*) 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. VERHAEGHE 4 u.(*) · · -

2a Stralingsdosimetrie . . . . . . . . . . . . . P.M. VAN VAERENBERGH 9 u.(*) 

a' Praktische oefeningen ............ P.M. VAN VAERENBERGH 4 u.(*) 

I 3a Beginselen van radiobiologie en · .. 
~ stralingspathologie . . . . . . . . . . . . . . P.M. VAN VAERENBERGH 8 u. (*) 

~ a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P.M. VAN VAERENBERGH 2 u.(*) 

4a Grondbeginselen en methodes ·van de 
radioprotectie . . . . . . . . . . . . . . . . J. VERHAEGHE 5 u.(*) • 

a' Prakti~he 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. (*) 

partim : . . . • . . . . . . . . . . . . . . . J. FRANÇOIS 2 u. (*) 

partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. HOOFT 3 u.(*) 

l~- _ part~m ~ dermatologie . . . . . . . . . . . . . A. KINT 3 u. (:) -

r
-- - porum . =·=• . •.•.•..•...••... H. CLAESSENS 4 u. ( ) -· . ·- . 

(*) = jaaruren 



N 
0"1 

. ' 

/ 

--Leergangen 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ..... 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding ... 
5. Biometrie van het kind en van de 

adolescent ... .- ........ . .... -. 
6. Psychologie van het kind .......... 
7. Beginselen van de opvoedkunde ....... 
8. Organisatiè van het onderwijs en hiermede 

verband houdende wetgeving ........ 
9a Schooloriëntering en princip.es van 

· beroepsoriëntering . . . . . . • . . . . . . • 
a' Praktische oefeningen ............ 

1 Oa Medico-sportselectie ............. 
a' Praktische oefeningen ............ 

- D.- Sociale Hygiëne 
1. Techniek van de sanitaire opvoeding en het 

voorkomen van ongevallen ......... 
2. Hygiëne van de moeder . .......... 
3. Hygiëne van het kind ............ 
4. Gerontologie ................ 
5. Etiologie en profylaxe der s!Xiale ziekten .. 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

- -
niaandag I dinsdag I woensdag I dcmderdag I wijdag I zaterdag Titularis Plalzts 

C. HOOFT 25 u.(*) 

P. VANUYTVANCK 10 u.(*) 

-
P. VAN UYTVANCK , 10 u.(*) 

H. V ANDER EECKEN 15 u.(*) Ac. Ziekenh. 

R. VERBIST 10 u.(*) 

-

A. DE BLOCK 10 u.(*) 

A.EVRARD 10 u.(*) 
A. EVRARD 6. u. (*) 

P. VAN UYTV ANCK 10 u.(*) 
P. VAN UYTV ANCK - 6 u.(*) 

. . 

-

-·-P.G. lANSSENS 10 u.(*) 

M. THIERY 6 u.(*) 
J 

C. HOOFT - 10 u.(*) 

G.VERDONK 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
\ 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis rnaomlag I dinsdag I woensdag I dondtirdag I vrijdag I zater<i5'g Plaats 

6. Sociale plagen ....... . ........ K. VUYLSTEEK lOu.(*) 

7a. De medico-sociale werken .......... A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 

I 
7b Praktische oefeningen ............ A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 

-- . 
8. De sociale zekerheid ............. K. VUYLSTEEK 6 u.(*) 

9. De vergelijkende sociale wetgeving ..... K. VUYLSTEEK ~ 5 u. (*) 

10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 
L 

11. Seminaries over programmatie . . . . . . . . ~ 
0' partim: ................... E. NIHOUL 4 u.(*) N 
I partim: ................... K. VUYLSTEEK 4 u.(*) 

partim: .......... " ........ K. VUYLSTEEK 4 u. (*) 

I 
E.-Radioprotectie 

1 a Nucleaire fysica ............... J. VERHAEGHE 12 u.(*) 

a • Praktische oefeningen ........... ·. J. VERHAEGHE 8 u. (*) 

2a Stralingsdosimetrie en toepassingen in de 
nucleaire geneeskunde . . . . . . . . . . . . P.M. VAN VAERENBERGH. .. 18 u.(*) 

a' Praktische oefeningen ............ P.M. VAN VAERENBERGH 8 u.(*) 

3a Radiobiologie en stralingspathologie .... P.M. VAN VAERENBERGH 8 u. (*) 

a' Praktische oefeningen ............ P.M. VAN VAERENBERGH 2 u.(*) : 

, 
-- - --- 4a Radioprotectie . . . . ... . . . . . . . . .- . . J. VERHAEGHE - ----- --- - - 10 u.(*) - - ··- - - . - -

a' Praktische oefeningen ............ J. VERHAEGHE 8 u.(*) 

N.B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvraag van 
het academisch jaar. · 

(*) = jaaruren 
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3. 

Leergangen "' 

Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim ; 

Doormaken van een gespecialiseerde stage in 
een arbeidsgeneeskundige dienst . . • . . . . 

Doormaken van een stage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten .... 
- . een verzekeringsorganisme voor 

ar beirlsongevallen . . . . . . . . . . . 
- een revalidatiecentrum ..... ..... 

~ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde ( 1 jaar studie) 

Titularis ~andagl dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

' 

H.CLAESSENS -
A. DE SCHAEPDR YVER 
J. FRANÇOIS 
P. KLUYSKENS 
I. LEUSEN 
E. NIHOUL 
H. PICARO 26 uur/jaar 
A. KINT 
H. V ANDER EECKEN 
E.VERBEEK 
G. VERDONK -
A. VLERICK 

· K. VUYLSTEEK 

N. 2 maand 

N. 1 week 

N • 1 week 

N. 1 week 



. 
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

r 

Licentie in de sportgeneeskunde 

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

1. Fysio-pathologie van de sport ........ I. LEUSEN 15 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

2. Beginselen van toegepaste medische 
statistiek ................... K. VUYLSTEEK 15 uur /jaar theorie Ac. Ziekenh. 

3. Antropometrie van de mens P. VAN UYTV ANCK 10 uur/jaar theorie en 5 -uur/jaar prakt. oef. Watersport!., 2 - · ......... 
~. Medische sportkeuring en selectie ...... P. VAN UYTVANCK 5 uur/jaar theorie en 25 uur/jaar prakt. oef. Watersport!., 2 

5. Biomechanica en bewegingsanalyse ..... R.CLAEYS 30 uur/jaar theorie Watersport!., 2 

N 6. Sporttechnieken ............... R. CLAEYS 15 uur/jaar prakt. oef. Watersport!., 2 
0' 

7. Farmacologie in verband met sportgenees-~ 

I kunde ............ . ....... A.DESCHAEPDRYVER 15 uur /jaar theorie Ac. Ziekenh. 

8. Traumatologie in verband met 
sportgeneeskunde .............. H. CLAESSENS 10 uur /jaar theorie en 1 maand/jaar prakt. oef. Ac. Ziekenh. 

9. Sport bij gehandicapten ........... H. CLAESSENS 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

10. Wetgeving .................. W.DELVA 5,uur/jaar theorie 

11. Seminaries over bijzondere sportmedische 
vraagstukken ......... . ...... R. CLAEYS 15 uur/jaar theorie Watersport!., 2 

12. Stages in sportgeneeskunde : ' 
a) sporthygiëne ........ . ...... K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen 

-~ 

b) training .................. P. VAN UYTVANCK ·- -14 dagen pr.aktische oefeningen 

- - .. 
~ 

r-~ 
' --- - ---- ~-:. .. . -~ ... ;;;;;;.:~-=--~- ~ --

--
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

l e Licentie in de tandheelkunde 
-

--
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De protheseleer ............... A. COMHAIRE - 17-18% 8Y2-10(2) 

1' Praktische oefeningen ............ A. COMHAIRE 8%-1114 14-17 10-12(3) 14-18 
-

2. De protheseleer, partim : tandheelkundige 
materiaalkenniS"(deel : niet-metallieke 
materialen) ................. A. COMHAIRE 8%-10(1) 

3. Beginselen der geneesmiddelleer en der 
far~a.codynamie (**) ............ G. DE VLEFSCHHOUWER lll/2-13(2) 

4. Pathologie en therapie van de mond ..... R. DE WILDE 14V2-15V2(2) 
-

5. Kliniek der mondziekten .......... R. DE WILDE 8V2-9V2 

6. Operatieve tandheelkunde .......... R. DE WILDE 14%-15V2(1) 

6' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 1sV2-18 9%-1114 8%-11~ 8V2-ll14 

7 .. Orthodontie ................. R. DE WILDE 

7'. Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 14-17(1) 
14V2-17(2) 

8. De algemene ziektenleer . . . . . . . . . . . N . 17-18V2 

9. Bacteriologie en beginselen der parasitologie E. NIHOUL lll/2-13 lll/2-13 

9' Praktische oefeningen (*) .......... E. NIHOUL 14V2-16V2(1) - 14V2-16%(2) . 

10. Pathologische ontleedkunde ......... H. ROELS 11%-13 lll/2-13 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(3) = om de twee jaar : 11141 gedurende het tweede halfjaar. 
(4) =om de tweejaar: 14YJ · 

(*) = niet verplichte leergang. 
(**)=om de twee jaar gedoceerd. 

zaterdag 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. 

8V2-9%q) Ac. Ziekenh. 

8%-12(1) 
9V2-12(2) Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Bijl., 1 
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FACULTEitVAN DE GENEESKUNDE 

2e Licentie in de tandheelkunde 
\ 

Leergangen Titularis rrlaandag dinsdag woensdag qonderdag vrijdag zaterdag 

. 1.- De protheseleer ............... A. COMHAIRE 11-12V2 17-18V2 17-18Ih 

1' Praktische oefeningen + klinische opleiding A. COMHAIRE 14-163,.~(1) 

8V2-11 14-18(2) 8%-12(3) 14-17 14-17(4) 
I 

2. Beginselen der geneesmiddelleer en der 
' 

farmacodynamie (*) ............. G.DEVL~HHOUWER 11V2-13(2) 11%-13(2) 

3. Kliniek der mondziekten .......... R. DE WILDE 8Ih-9Ih 

4. Operatieve tandheelkunde .......... R. DE WILDE 17-18 

4' Praktische oefeningen . . . . . .. . . . . . . . R. DE WILDE 14-17 9Ih-12 8Ih-12(3) 8V2-12 

5. Orthodontie ................. R. DE WILDE 8V2-9Ih(l) 

5' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 14-18( 4) 9V2-ll(l) 
/ 8V2-12(2)(3) 

6. Pr<?theseleer, partim ·: tandheelkundige 
materiaalkennis (deel: metalen) ....... H.HAEMERS 11-18V2(1) 

- ' 

- - - - - ---- -- ---:_ ,- .. - - -- - -- - -- --- -- - . -

( 1) = eerste halfjaar (3) =om de twee jaar: 11~} gedurende het tweede halfjaar 
(2) = tweede halfjaar ( 4) = om de twee jaar : 14% 

(*) = om de twee jaar gedoceerd. 

- -· 

Plaats 

Ac. ZiekeJ;ih . 

Ac. Ziekenh. 

Aud. E.A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

~ - ----- -~ 



HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

(R.B. van 28 augustus 1945) 

WATERSPORTLAAN 2 - Tel. 23.50.35 
Tel. 23.50.36 

GRADEN DIE KYNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verle~nt de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's : 
- Kandidaat, licentiaat, geàggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en 

doctor in de lichamelijke opvoeding 
- Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding(*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Tot de kandidatuur : 
1. zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden b-epaald bij art. 3, § 2, 1 o 

van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 16); 
2. zij die voldoen aan de toe1atingsvoorwaarden bepaald bij art. 8 van het 

besluit van de Raad van Beheer van 26 februari 1964 (cf. p. 19); 
3. de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift van Grieks

Latijnse, Latijn-Wiskundige, Latijn-wetenschappelijke of modern-weten
schappelijke afdeling, uitgereikt onder de vóór I 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 gevolg 
de voorbereidende proeven, bedoeld bij de artikelen 10, 1 Obis of 12 der 
wetten op het toekennen van de academische graden en het programma 

' der universitaire examens (coördinatie op 31 december 1949) hebben 
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 iou verbieden. Dit 
bewijs moet aanvaard zijn vóór de inschrijving op de cursussen wordt ge
nomen. 

- Tot qe licentie : de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 
- Tot de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere · graad : de 

houders van het overeenfitemmend licentiaatsdiploma. 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus .. 

- 267 -



- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van 
het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 
I . 

- Tot het doctoraat : zij die sedert tenminste één jaar in het bezit zijn van 
het overeenstetnmend licentiaatsdiploma· 

OVERZICHT VAN DE STUDLEN 

1 o De kandidatuur : 
- de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie : 
- de vakken van het examen van de licentie in de lichamelijke opvoeding 

lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. De 
examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen over een ·vraagstuk in verband met één der vakken van het 
licentiaatsexamen; 

- deze verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd. 

3° De aggregatie van het secun~air onderwijs van de hogere graad : 
- het examen voor de aggregatie van het secundair onderwijs van de hoge

re graad voor .lichamelijke opvoeding mag ·gelijktijdig 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; ' 

-· de examinandi moeten bovendien, gedurende tenminste één jaar, didac
tische oefeningen hebben gevolgd in een instelling voor middelbaar 
onderwijs, onder leiding van de professor belast met de cursus )n de 
bijzondere methodiek. 

4° De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

5° Het doctoraat : 
- het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 

open bare verdediging van een oorspronkelijk proefschrift en van een 
stelling aangenomen door de raad van . het Instituut. Dit proefschrift en 
deze stelling dienen aan de commissie overgenlaakt te worden tenminste 
één maa~d vóór de datum_ voor het .examen vastgesteld. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

-
I 

-· 
Leergangen 

heren 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport ......... . ... , .... 

dames 

heren 
2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

~n de sport : balspelen ............ 
dames 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : athletiek ............ 

4. De algemene scheikunde, partiro : 
anorganische . . : • . . . . . . . . . . . . . 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. De proefondervindelijke natuurkunde . . . . 
5' Praktische ~efeningen . . . . . . . . . . . . 
6. Pe algemene scheikunde, partiro : organische 

6' Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

le Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

{ 
11 Vz-121/ztl) 11-12(1) 81/z-91/z(l) 

15-16(2) 11-12(2) 

R.CLAEYS 11 Vz-121/z(l) 
14-15(2) 12-13(1) 101/z-111/z 

{ 
141/z-15%(2) 

R.CLA.EYS 
·151/z-16%(2) 

R.CLAEYS 91/z-101/z 

L. MASSART 8Vz-i0(1) 8Vz-10(1) 

L. MASSART 32 uur/jaar 

N • 

N • ~ 40 uur/jaar 

M. ANTEUNIS 10-11Y2 1 0-11 Vz(l) 

M. ANTEUNIS 40 uur/jaar 
- -- ---- -- -- -

' -

vrijdag zaterdag ' Plaats 

91/z-1 0Vz(2) 
Watersport!., 2 

10-11(2) Watersport!., 2 

15 Y2-16V2(1) 

~51/z-161/z(l; Waterspor'tl., 2 

Watersport!., 2 

1 0-11 Y:z(l) Led., 35 

Led., 35 

111/z-13 1á-11Y2 Led., 35 

Led., 35 

8%-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 
-



HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

( Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 
heren • j 9Ih-H)lh(l) 8Yl-9Y2(2) 9%-10Vz(l) 

1~11(2) Watersport!., 2 
, 1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding R. CLAEYS 

en de sport ............. .' . . . 1~11 
! dames 15-16(2) 8Yl-9Vz(2) 9Vz-10Y2(1) Watersport!. , 2 
li 2. De praktijk van de-lichamelijke opvoeding -
! en de' sport: zwemmen . . . . . . . . . . . R. CLAEYS 19%-20% 8-9 Bad Peerstraat 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 13Ih~14Yl 
· en de sport: balspelen .......... ·. . R. CLAEYS 5Vz-16Ih(2) Watersport!., 2 

N 4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
~ en de sport : athletiek . . . . . . . . . . . . R. CLAEYS 8Vz-9Ih(2) Watersport!., 2 
I 5. De begrippen der ontleedkunde van het 

menselijklichaam .............. J. FAUTREZ 10-11 10-11 11-12(2) 11-12(1) Led., 35 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

6. . De fysiologische scheikunde . . . . . . . . . J. STOCKX 9Vz-11(1) 10%-12(1) Watersport!., 2 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. STOCKX 14-17(2) Led., 35 

7. De algemene proefondervindelijke fysiologie J. STOCKX 11-12Vz Watersportl., 2 

T Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . J. STOCKX 17-18Ih(2) Led., 35 

8. Beginselen van de weefselleer en van de 
biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. SEBRUYNS 55 uur/jaar Pasteurlaan, 2 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . M. SEBR UYNS 8Yl-11 Y2 30 uur/jaar Pasteurlaan, 2 

9. Een overzicht ~der ~ijs begeerte, partim : , L zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. VANDER EECKEN llih-13(2) - Led., 35 

r 
= -:.::~ ==- -· - - .. . :: -- . ' - - --- - -- -- . - --- --- - - - - . - - - - . - - . - -- . - -- - -- - - . . -- - -

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar , 



t·.J 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMEUJKE OPVOÉDING 

le Licentie in de lichamelijke opvoeding 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

heren 

1 
16-17 14-15 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport dames R.CLAEYS 16-17 14-15 

2. De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport .................. R.CLAEYS 9Yz-1172 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen ........... R.CLAEYS 19*-20* 

.... 
4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

en de sport (at/rktiek- balspelen- 11 V2-B 
volks~ns) .................. R.CLAEYS 17-18 18-19 l1V2-l2V2 

5. De theorie van de lichamelijke oefeningen .. R.CLAEYS 14%-16 

6. De fysiologie van de mens .......... I. LEDSEN 8%-10 8Yz-10 

6' Praktische oefeningen ••••••••••• !I' I. LEDSEN 45 uur/jaar 

7. Biometrie van de mens ........... P. VAN UYTV ANCK HYh-llY2 10%-l1V2 

7' Praktische oefeningen ............ P. VAN DYTVANCK 14-17 

8. Hygiëne ( 1e deel) ....... · ...... . R. CLAEYS 8%-9V2(1) 

"' 

' 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede. halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

• 1172-1272 Watersportl., 2 

11-12 Watersport!., 2 

Watersportl, 2 

8-9 Bad Peerstraat 

13%-1572 Watersportl., 2 

, Watersportl., 2 

- 8V2-10 Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

- Watersportl., 2 

W atersportl., 2 

Watersportl., 2 

-. 



--
HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Licentie in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

( 

{ 
9-10 9-10 11~-12~ 

heren 15-16 
1. De pra~tijk van de lichamelijke opvoeding 

en de sport ....... , .......... R. CLAEYS 9-10 
dames 15-16 9-10 11-12 Watersport!., 2 -

2. De didaktiek van de lichamelijke 
opvoeding en de sport ............ R. CLAEYS 11-12 Watersportl., 2 

I 3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
N en de sport : zwemmen R. CLAEYS 19%-20% 8-9 · Bad Peerstraat ......) ........... 
N 

! heren 

{ 
17-18 17-18 9Vz-ll 14Vz-16Vz -

4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

en de sport (athelie/v.volksda1_Zs-balspe/en) .. R. CLAEYS 
~mes 17-18 18-19 11~-12~ 14~-16~ Watersport!., 2 ' 

5. Ontleding van dé bewegingen ........ R.CLAEYS 10%-12% Watersport!., 2 

6. De bijzondere fysiologie van de lichamelijke 
opvoeding .. ................. P. VAN UYTVANCK 9~-11 9~-11 Watersport!., 2 

6' Praktische oefeningen ............ P. VAN UYTV ANCK 14-17 Watersport!., 2 

7. Hygiëne (2e deel), toegepast op de 11-12(1) 
lichamelijke opvoeding ........... R.CLAEYS 10~-11 Vz(2) Watersport!., 2 

L T Praktische oefeningen . . • . . . . . . . . . R. CLAEYS - - - 15-17 Watersportl., 2 
·-· 

~-(~) = eenk h~a~ ~ -~~-- ~ 
- - . _ .. ---- -- --- . - - --- -. ~~ á. ---

(2) = tweede halfjaar 



N 
-....) 

w 
I 

1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

-
maandtig I dinsdag .I woensdag I donderdag I Leergangen Titularis -

-
Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsel 

I .. 
partim: ................... H. CLAESSENS 45 uur/jaar 

partiin: R.CLAEYS 15 uur/jaar ................... -

Theorie van de kinesitherapie en . 
ergotherapie ................. H. CLAESSENS 60 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ H. CLAESSENS 120 uur/jaar 

Theorie van de lichamelijke op~oeding bij 
interne stoornissen ............. 
partim: ................... R.CLAEYS 45 uur/jaar 

partim: ................... P. VAN UYTV ANCK 15 uur/jaar 

Stages ................. " .. H. CLAESSENS 600 uur/jaar 

... 

.. 

-

' 

vrijdag I zaterdag 

-
I 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

- Watersport!., 2 

Ac .. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

' 
W atersportl., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 
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I 
-

I 

I HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
I 

I I 

I 
Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 

I 

i Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag , Plaats 

I 

I 
I 1. De bijzondere methodenleer van de 3 lesuren per week in At. of Lyceum - Atheneum, 
I lichamelijke opvoeding en de sport ...... R.CLAEYS volgens uurrooster At. of Lyceum Lyceum 
l 

~ 2. Toepassing.;oefeningen van de lichamelijke 

i opvoeding en de sport in verband met open- ·" 
lucht leven en vrije tijdsbesteding ...... R. CLAEYS 9-10 Watersport!., 2 

I 
I 

Geschiedenis der opvoedk!-Jnde {niet in 71/72) 3. R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

"- 4. De algemene methodiek (wel in 71/72) ... A.GERLO 17-19 Univ., 2 
-...: 
~ 

I 5. De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19 Univ., 2 

.. 

... 

-

L. -
~ 

r 

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

-



CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

· (R.B. van 25 juli 1945) 
Academisch Ziekenhuis 

DE PINTELAAN 135- Tel. 22.57.41 . 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum voor Biochemie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in de biologie of in de technologie. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

I. Tot de licentie in de biochemiséhe wetenschappen met specialisatie in 
dé biologie : de houders van één der hiernagenoemde wettelijke of weten-
schappelijke diploma's : . 

I o licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
2° licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
3° licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
4° apotheker; 
5° doctor in veeartsenijkunde; 
6° doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
7° ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

11. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
de technologie : de houders van één der wettelijke of wetenschappelijke 
diploma's vermeld onder I. I o, 4° en 7°. · 

111: De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, tot hetzelfde examen toelaten ·: de 
houders van een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat zij met goed 
gevolg studiën gedaan hebben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

De examenvakken voo_r de graad van licentiaat in de biochemisc];le weten
schappen zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één jaar 
studie na het bekomen van één der in de tóela tingsvoorwaarden genoemde 
diploma's. , 

De· examinandi leggen over de vakken die zulks vergen een prakti~ch exa
men af; voor hen die de specialisatie in de biologie kiezen, omvat het examen 
aanvullingen in de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandeling indie
nen over een vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
\ 

2/) 
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·- CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Afdeling biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(0) (+) • ..... ....... , ......... M.VERZELE - 9-10(1) 

1' Praktische oefeningen (0) ( +) ........ M.VERZELE 14-18(1) 

2. Aanvullingen in èle analytische scheikunde (en -
in de organische analyse) (0) (+) (*) ..... A. CLAEYS 141fz-15V2(1) 

2' Praktische oefeningen (0) ( +) ( *) ...... A. CLAEYS 151fz-18V2(1) 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie A. NIHOUL tM-10(2) 

3' Praktische oefeningen .......... ' . A. NIHOUL alle vrije uren van de 10e en de lle week (30 u) 

4. · De ontleding der voedingstoffen (+) ..... B. CUVELIER 8%-121/2(1) 
14-18(1) 

5. De beginselen der fysiologie en der 
anatomie(")(+) . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-12 

6. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking 
van geneesmiddelen .......... . .. G. DE VLEESCHHOUWER 16V2-18V2(2) 

(O) =van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 
(*) = van deze cursus worden vrijgesteld : de houders van een diploma van ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

zaterdag 

- -

(") = van deze cursus worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, van doctor in de genees-, heel- en 
verloslèunde, van doctor in de veeartsenijkunde. 

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

-

Plaats 

.Plat., 22 

Plat., 22 

· Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Farm. Inst. A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 



N 
-......) 
-......) 

I 

-···-.. 
Leergangen 

6' Praktische oefeningen ............ 

7. De algemene biochemie ........... 

7' Praktische oefeningen ............ 

8. De biologische fysico-chemie . . . . . . . . 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

9. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse . . . . . . . . . . . . . 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties ••• 0 ••• •••••••••••• 

B. De farmaceutische technologie ....... 

~ 

( 1) = eerste halfjaar 

CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Afdeling biologie 

Titularis , maandag dinsdag woe_nsdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. DE VLEESCllliOUWER 15-18(2) Ac. Ziekenh. 
BlokB 

L. V ANDENDRIESSCHE 9Vz-12V2 Led., 35 , 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 25e week (285 u.) Led., 35 

N . 16-18 Farm. lnst. A.Z. 

N . alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week ( 120 u.) Farm. lnst. A.Z. 

N . alle vrije uren van de 9e week ( 15 u.) Farm. Inst. A.Z. 

' 

G. GOETHALS 8%-10(1) Plat., 22 

P. BRAECKMAN 8%-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

.-

(2) = tweede halfjaar 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
~ 

Afdeling technologie 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag i vrijdag ia terdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(0) (+) ........... M.VERZELE 9-10(1) 

1' Praktische oefeningen (0) (+) M.VERZELE 14-18(1) 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie A. NIHOUL 8V2-10(2) 

2' Praktische oefeningen ....... A. NIHOUL alle vrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 u.) · 

~ 13. De ontleding der voedingstoffen (+) B. CUVELIER 

4. De technologie der biochemische bedrijven . I G. GOETHALS 

5. De beginselen der fysiologie en der 
anatomie (") .....• : •......... IN. 

6. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking van 
geneesmiddelen 

6' Praktische oefeningen 

7. De algemene biochemie 

G. DE VLEESCIH-IOUWER 

G. DE VLEESCHHOUWER 

. , L. V ANDENDRIESSCHE 

10-11% 

8%-12(1) 
14-18(1) 

16%-18V2(2) 

10-12 

15-18(2) 

(O) = van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
( +) = van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van apotheker. ' 

9V2-12% 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 

Ac. Ziekenh. 
Blok B. 

Led., 35 

(")=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 
--~ 



N 
-.....) 
\C 

I 

. 
"' 

Leergangen 

7' Praktische oefeningen · • . . . . . . . . . . . 

8. De biologische fysico-chemie . . . . . . . . 
8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus, te kiezen uit: 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties ................... 

B. De farmaceutische technologie ....... 

( 1) = eerste halfjaar 

-
CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Afdeling technologie -
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag ·vrijdag zaterdag Plaats 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 25e wèek (285 u.) Led., 35 

N • 16-18 Farm. lnst. A.Z. 

N . alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) Farm. lnst. A.Z. 
-

G. GOETHALS 8%-10(1) Plat., 22 

P. BRAECKMAN 81/z-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

, I 

,. 

-

~ 

"' 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

(Wet van 11 februari 1957) 

J. PLATEAUSTRAAT 22 - Tel.'23.38.21 
ST.-PIETERSNIEUWSTRAAT 41 -Tel. 25.76.11 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Toegepasty Wetenschappen verleent de volgende 
wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat burgerlijk ingenieur 
- Kandidaat burgerlijk scheikundig ingenieur 
- Burgerlijk mijningenieur opgeheven : einde academisch . jaar 

1971-1972- Raad van Beheer van 17 december 1969. 
- 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 textielingenieur 
- Geaggregeerde voor het ho~er onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaat natuurkundig ingenieur 
- Natuurkundig ingentet~r 

richtingen : - kernwetenschappen 
- inwendige bouw der materialen 
-elektronica 

- Ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek (*) 
. - Aardkundig ingenieur.(*) 
- Ingenieur in de nucleaire wetenschappen (*) 
- Scheepsbouwkundig ingenieur (*) · 
- Elektrotechnisch ingenieur (*) 

richtingen : - zwakstroom 
- sterkstroom 
- elektrothermie en elektrochemie (enkel voor de 
houders van het wettelijk diploma van burgerlijk schei
kundig ingenieur en van burgerlijk metaalkundig inge
nieur of van één met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma). 

- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
- Ingenieur in de bouwmechanica (*) 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclusse_n. 
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- Bedrijfskundig ingenieur ( *) 
- Doctor in ~e toegepaste wetenschappen 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot het toelatingsexan:ten van kandidaat burgerlijk ingenieur : 

Art. 1.- Het examen voor toelating tot de studies van kandidaat burger
lijk ingenieur dat ingericht wordt door de examencommissie ingesteld 
door de universiteiten en de polytechnische faculteit te Bergen omvat : 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die behoren tot verschillende disciplines, waaronder de kandi
daat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 
3° de vertaling in de voor de verhande.ling 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 algemene geschiedenis; 
5° de geschiedenis van België; 
6° de aardrijkskunde; 
7° de rekenkunde; . 

· 8° de alge bra; 
9° de vlak_ke meetkunde; 

10° de meetkunde der ruimte; 
11 o · de analytische meetkunde; 
1 2° de beschrijvende meetkunde; 
13° de rechtlijnige driehoeksmeting; 
14° de ·boldriehoeksmeting; 
15° het numeriek rekenen. 

Art. 2. - Het _peil van de kennis vereist voor ieder van de vakken als 
bedoeld in artikel 1 komt overeen met dit van het omstandig program
ma door elke universiteit en doór de polytechnische faculteit te Bergen 
vastgesteld. 

Art. 3. - § 1. De houders van · een bekwaamheidsdiploma dat toegang 
verleent tot het hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit 
blijkt dat zij geslaagd zijn voor een toelatingsexamen tot de graad van 
kandidaat in de wiskundige wetenschappen of in de natuurkundige 
wetenschappen of van kandidaat landbouwkundig ingenieur zijn vrijge
steld van de ondervraging over de vakken bepaald onder de nrs. 1 o tot 
6° van art. 1. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

2~1 



§ 2. De houders van één van de hierna opgesomde getuig
schriften of diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de va~
ken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen); 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij 

art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire exa
mens, gewijzigd bij de wet van 8·juni 1964, ingestelde examencom
missie; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 
d) getuigschrift van één van de voorbereidende proeven tot de acade

mische graden; 
e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kan

didaat in de handelswetenschappen; 
f) .aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische 

afdeling); 
g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

af deling moe dertaal-geschiedenis; 
h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

af deling Fran~-geschiedenis; 
i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager. secundair onderwijs, 

afdeling Nederlands-Engels; 
k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling wiskunde, wiskunde-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 letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen; · 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaan
se talen in de middelbare scholen of dipl~ma van regentes voor het 
onderwijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen; 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in _de middelbare scholen of diploma van re
gentes 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 afde
ling"); 

r) getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A); 
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s) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische 0 

school (alle afdelingen) of diploma van een hogere secundaire 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade
mische · graden en het programma van de universitaire examens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examencommissie. 

B. Tot de graden van burgerlijk ingenieur : 
cf. p. 10 en volgende. 

C. Tot de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk ingenieur en 
van burgerlijk ingenit1ur : 
cf.. p. 15 en volgende. 
a) Tot de graad van kandidaat natuurkundig ingenieur : wordt het 

slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk 
ingenieur ( cf. sub. A). 

0 

, b) Tot de graad van natuurkundig ingenieur : de personen die de 
overeenstemmende graad van kandidaat hebben behaald. 

c) Tot de graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : de 
personen die houder zijn van een diploma van burgerlijk bouw
kundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van burger:. 
lijk elektrotechnisch ingenieur richting sterkstroom, van burgerlijk 
scheepsbouwkundig ingenieur of van een met deze graden overeen
stemmend wetenschappelijk diploma. 

d) Tot de graad van aardkundig ingenieur : 
1 o de personen die houder zijn van het diploma van de wette

lijke 'academische graad van burgerlijk mijningenieur of van 
het met deze graad overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma; 

2° de personen die houder zijn van het diploma van de wette
lijke academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van het met deze graad overeenstemmend wetenschappe
lijk diploma, mits zij slagen voor het aanvullend examen over 
het vak "çle mijnbouw". 

e) Tot de graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen : de 
personen die houder zijn van het diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk scheikundig ingenieur, van 
burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burgerlijk elektrotechnisch 
ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur of van burger
lijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur of van één met 
deze graden over·eenstemmend wetenschappelijk diploma. 

f) Tot de graad van scheepsbouwkundig ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijl<e academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma, met uitzondering van het 
diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur, van burgerlijk inge
nieur-architect of van burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur. 
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g) Tot de graad van elektrotechnisch ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma. 

h) Tot de graad van ingenieur in· de telecommunicatietechnieken : de 
personen die houder zijn van een diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk ingenieur of van één met die 
graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 

i) 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. 

j) Tot de graad van bedrijfskundig ingenieur : de houders van een 
diploma van één van de wettelijke graden van burgerlijk ingenieur 
of van één met die graden overeenstemmend . wetenschappelijk 
diploma, evenals de houders van een wettelijke graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën of van één met die graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma. · 

k) Tot het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : - ten ware zij 
er van vrijgesteld werden krachtens het koninklijk besluit van 30 
september 1964, houdende vaststelling van de algemene voorwaar
den waaronder de wetenschappelijke diploma's en ·erediploma's 
door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt,.- zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van burgerlijk 
mijningenieur of van ingenieur der burgerlijke bouwkunde, .afge
leverd overeenkomstig de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891, 
hetzij van het diploma van burgerlijk ingenieur afgeleverd overeen
komstig 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 verkregen en door de Faculteit 
gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diploma's. Daarenboven 
moet de kandidaat, onder leiding van een professor van de be
voegde Faculteit, onderzoekingen gedaan hebben of werken van 
technische aard hebben uitgevoerd, die door de vermelde Faculteit 
als belangwekkend werden erkend. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
(kandidaturen) en de speciale scholen (graden). 

1 o De kandidaturen burgerlijk ingenieur, burgerlijk scheikundig ingenieur en 
·natuurkundig ingenieur : 

de studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de wet
telijke graden van burgerlijk ingenieur. Alleen voor burgerlijk schei
kundig ingenieur bestaat een afzonderlijke tweede kandidatuur; 
de studie van kandidaat natuurkundig ingenieur bereidt voor op de 
wetenschappelijke graad van natuurkundig ingenieur; 
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de voorbereidende scholen behelzen twee studiejaren en z_ijn het voor
werp van twee examengedeelten. Elk van deze examengedeelten om
vat praktische proeven en grafische werken over de vakken die zulks 
.vergen. 

2° De graden van burgerlijk ingenieur en van natuurkundig ingenieur: 
- ·de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van 

tenminste drie jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat prak
tische proeven en grafische werken over de vakken die zulks vereisen; 
de exa1ninandi moeten bij het laatste examengedeelte een werk in
dienen over een vraagstuk in verband 'met de groep vakken die zij 
hebben gekozen; 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste veer
tien dagen vóór de opening van de examenzittijd voor de burgerlijke 
ingenieurs en tenminste één maand voor de natuurkundige inge
nieurs. 

3° De graden van aardkundig ingenieur en van ingenieur in de nucleaire 
wetenschappen : 

de examenvakken zijn het voorwerp van één examen en van ten
minste één jaar studie. Dit examen omvat praktische proeven en 
grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behoort; 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste één 
m~and vóór de opening van de zittijd. 

4° De graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Dit examen omvat praktische proeven en grafische werken 
_over de vakken die zulks vergen ; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen. over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behoort; 
dit werk dient aan de examencommissie voorgelegd te worden uiter
lijk op de datum vastgesteld door de commissie. 

5° De gradén van scheepsbouwkundig ingenieur en van elektrotechnisch 
ingenieur: 

het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één 
jaar studie worden afgelegd; 
de examinandi moeten bovendien een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenstof behoort. 

6° De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen kan het examen echter 
in twee gedeelten worden gesplitst;· \ 
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de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp dat . 
betrekking heeft op één van de vakken die deel uitmàken van de 
leerstof. Dat werk moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgestelde termijn worden voorgelegd. 

7° De graad van ingenieur in de bouwmechanica : 
het enig examen over de leerstof van ingenieur in de bouwmechanica 
kan pas afgelegd worden na tenminste één jaar studie; 
de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de verplichte cursussen. Dat werk moet aan de 
examencommissie worden voorgelegd binnen de door haar vastge
stelde termijn. 

8° De graad van bedrijfskundig ingenieur (de cyclus vangt om de 2 jaar aan): 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste twee jaar 
studie; 
de examinandi moeten bovendien aan de examencommissie en vóór 
de door haar vastgestelde daturn een verhandeling indienen over een 
praktijkvraagstuk gekozen uit de vakken van het leerplan. 

9° Het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 
het examen voor de graad van doctor in de toegepaste weten
schappen omvat het indienen en de openbare verdediging van een 
geschreven of gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband 
houdt met één der vakken, die op het programma der bewuste 
Faculteit voorkomen. 

10° De aggregatie voor het hoger onderwijs : · 
het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een 
proefschrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van 
een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee 
jaar na het behalen van het diploma van burgerlijk ingenieur. 

INWENDIG REGIME 

Behalve de gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbe
reidende als in de speciale scholen, eeri 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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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

Ie Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

~eergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De differentiaalrekening en de integraal- 8Yz-10(1) 
rekening (1e deel) ............ ·-. F. KULIASKO 8%-10 ll'l'z-13(2) 8Yz-10 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULIASKO 14'l'2-16% 

2. De beschrijvende meetkunde en de 
toegepaste beschrijvende meetkunde .... C. EYSSELINCK 8%-10 

2' Praktische oefeningen ........ - .... C. EYSSELINCK 14Yz-181/2(1) . 

3. De algemene scheikunde en de beginselen der 1ü-11%(1) 
fysis~he scheikunde, partim : anorganische Z. EECKHAUT 10-11% 10-11%(1) of (2) 

3' Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14-18 

4. De hogere algebra .............. F. WUYTACK 8Yz-10 

4' Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 14Yz-16(b) 

5. De analytische meetkunde .......... J. BILO 11Y2-13(1) 10-11% 

5' -Praktische oefeningen ............ J. BILO 11Y2-13(b) 

6. De algemene natuurkunde (mechanica en . 
warmteleer) ................. P. MORTIER 1ü-11% 11Y2-13(2) 

6' Praktische oefeniQgen ............ P. MORTIER 14-19(b) 

7. De analytische mechanica (statica, -
cinema ti ca) ................. R.MERTENS llYz-13(2) 8%-10(2) 

7' Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 14Yz-16'l'2(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(b) = óm de veertien dagen 

-

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 



I 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur -
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -

1. De integraalrekening (2e deel) en de 
beginselen van de differentierekening 
en van de variatierekening .......... F. KULIASKO 8%-10 8%-10 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULIASKO 8%-10 Plat., 22 

2. Gebruik van ordinatoren programmere11 .- ~ 

en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8%-10(1) Plat., 22 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheids-
rek~ning en de theorie der waarnemings-

I fouten, met praktische oefeningen ..... P. DINGENS llYz-13 Plat., 22 
N 
00 4. De beginselen van de sterrenkunde en van 8%-10(1) 00 

I de geodesie ................. P. DINGENS ·· (0) Plat., 22 

5. De grafostatica ............... N. 10-11%(2) Plat., 22 
~ 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14%-17Yz Plat., 22 
(2) (a) 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elektrici- -
teit, stralingsleer) en de beginselen der theo- 10-11Yz(2) 8%-10(1) 
retische en wiskundige natuurkunde ..... P. MORTIER ' 

11%-13(1) 10-11Yz(2) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14:19(a) Rozier, 44 
-

7. De analytische mechanica (2e deel) 
(dynamica) ................. R.MERTENS 11%-13 llYz-13 Plat., 22 

-
-- -- --~- ... ~ ==-=-===--~- ·. 

- ---- • . . ------ --- ---- ----==== ~~ ==-=-=--~..: -- ~ 

(1) = eerste halfjaar . (2) = tweede halfjaar ' 

( 0 ) = 3 uur/jaar verplicht (a)= om de veertien dagen 
30% uur/jaar facultatief 

I -



N 
00 
\0 

I 

F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

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

-

7' Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 14V2-17Yz(1) 

8. De algemene scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde, partiro : de 
organische scheikunde ............ M.VANDEWALLE 22% uur/jaar 

8' Praktische oefeningen ............ M. VANDEWALLE 14-18(2) 

9. Het technisch tekenen C. DEKONINCK 
\ 14Yl-17V2(1) 114%-17%(1) . ........... 

30 uur/jaar 

10. Technisch tekenen ............. . _114Yz-18Y2(1) 
a) partirn : architectuurtekenen + + + + + + +r G. DE LEYE 22% uur/jaar praktische oefeningen 
b) partiro : elementaire vormstudie (fac.) .. G, DE LEYE 15 uur/jaar 
b')Praktische oefeningen (fac.) ... . ... G. DE LEYE 45 uur/jaar 

11. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL ll'l'l-13(2) 

11' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 60 uur/jaar . 

12. De technologie, partiro : inleiding tot de 
materialenkennis .............. W. SOETE 10-11 Y2(1) 

I 

~"'" 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

-

- -
zaterdag Plaats 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.; 22 

Plat., 22 
' 



L 

I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur bu~gerlijk scheikundig ingenieur 
-. Leergangen Titularis maandag qinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

1. De integraalrekening (2e deel) en de begin-
selen van de differentierekening en van de 
variatierekening ............... F. KULIASKO 8Vl-10 8%-10 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULI~.SKO 8%-10 Plat., 22 
2. Gebrui_k van ·ordinatoren, programmeren 

en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8Vl-10(1) Plat., 22 
1 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening en de theorie der waarnemings-

I 
fouten, met praktische oefeningen . . . . . . P. DINGENS 11%-13 Plat., 2? 

N 4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
\0 de geodesie ................. P. DINGENS 3 uur/jaar Plat., 22 0 

I 5. De grafostatica met praktische oefeningen N. 3 uur/jaar Plat., 22 
6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elektrici-

teit, stralingsleer) en de beginselen der 10-11%(2) 8%-10(1) 
theoretische en wiskundige natuurkunde 0 0 P. MORTIER llYz.-13 Ü' 10-11%(2) Rozier, 44 

6! Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-19(a) Rozier, 44 
7. De analytische mechanica, partim : 

dynamica .................. R.MERTENS 11%-13 11%-13 Plat., 22 
8. De algemene scheikunde en de beginselen 

der fysische scheikunde, partim : organische 
scheikunde ................. M.VERZELE 1û-11Y2(1) 10-11%(1) 1û-11Y2(1) Plat.., 22 

8' Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 14-18(2) Plat., 22 
9. Het technisch tekenen ........... ·, C. DEKONINCK 3 uur/jaar Plat., 22 
10. De beginselen van de analytische 

1r-- ---_- scheikunde ............ · ..... · ... J. HOSTE 11%-13(1) 8%-10(1) Plat., 22 
1 0' Praktische oefeningen J. HOSTE -· 60 uur/jaar Plat., 22 ............ , -

i 
I· 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar I (a)= om de veertien dagen 



N 
\0 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

le Kandidatuur riatuurkundig ingenieur 

Leergangen · Titularis maa'ndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. 
1. De differentiaalrekening en de integraal- 8V2-10( 1) 

rekening (1e deel) .............. F. KULIASKO 8Vz-10 11V2-13(2) 8%-10 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULIASKO 14V2-16% 

2. De anorganische scheikunde ......... Z. EECKHAUT 10-11% 10-11V2(1) 10-11 V2 
(1) of (2) 

2' Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14V2-18 

3. De hogere algebra en de determirtanten-
theorie .................... F. WUYTACK 8%-10 

3' Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 14-16V2(b) 

4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO 11 V:z-13(1) 10-11 V2 

4' Praktische oefeningen . ·-.......... J. BILO 11%-13(b) 

5. De algemene natuurkunde . ......... 
(mechanica en warmteleer) ......... P. MORTIER 10-11% 11%-13(2) 

5' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-19(b) 

6. De analytische mechanica (statica, 
cinematica) ................. R.MERTENS 11%-13(2) 8%.-10(2) 

6' Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 14%-16(2) 

., 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

.. 



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

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

1. De integraalrekening'(2e deel), de begin-
selen van de differentierekening en van de 
variatierekening ............... F. KULIASK;O 8%-10 8%-10 Plat., 22 

1' Pra~tische oefeningen .· ........... F. KULIASKO 8%-10 Plat., 22 
·--

2. De sterrenkunde en de geodesie ....... P. DINGENS 8%-10(1) Plat., 22 

3. De krist~llografie .............. W.DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 

I 3' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 
tv 
\0 

4. De grafostatica tv ............... N. Io-11Y2(2) Plat., 22 
I 

4' Praktische. oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Yz-17Yz 
(2) (a) Plat., 22 

5. De algemene natuurkunde (2e deel) 1()-11Yz(2) 8%-10(1) 
(elektriciteit, stralingsleer) .......... P. MORTIER 11%-13(1) 1()-11 %(2) Rozier, 44· 

5' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 
I 

6. De wiskundige natuurkunde ......... P. PHARISEAU 1()-11Yz Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8%-10(2) 
llYi-13(1) Plat., 22 

7. De analytische mechanica (dynamica) ... -. R.MERTENS llYz-13 llYz-13 Plat., 22 

L_ 7' Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 14%-16(1) 14Yz-16(1) Plat., 22 

~-- " -- - - -- ·-- ·-- -- - - ~ 
' . 

I 
-

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(a)= ·om de veertien dagen 



N 
\0 
w 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 
~ 

Leergangen Titularis maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8. De organische scheikunde .......... M. VANDEWALLE 221/z uur/jaar 

8' Praktische oefeningen ............ M. VAN:pEWALLE 14-17V2(2) 

9. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden . ' ......... C. GROSJEAN 8V2~10(1) 

, 

10. De ·technische thermodynamica ....... G.HERPOL 11 lh-13(2) 

1 0' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 60 uur/jaar 

11. De technologie, partim : inleiding tot de ~ 

materialenkennis .............. W. SOETE 10-111/z{l) 

~ 

-

-

-
.... "!-. 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

-
zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

·-

J 

-



N 
\0 
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I 

' 

FACULTEIT VAN i>E TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk mijningenieur . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De beschrijving der werktuigen ( 3e deel), 
partiro : zuigermachines ........... H. SOMERLING 11%-13(1) 

1' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18%(1) 

2. De beschrijving der werktuigen (3e deel), 
partiro : turbo-machines ........... H. SOMERLING 8%-10(2) 

2' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18'12(2) 

3. De aanvullingen der industriële scheikunde 
(chemische ingenieurs techniek) ....... G. GOETHALS 10-11% 

4. De metallurgie, deel: metalen buiten 
" hetijzer ................... H.HAEMERS 8%-10(1) 

5. De elektro-metallurgie, partiro ; 
metalen buiten het ijzer ........... H. HAEMERS 11%-13(2) 

5' Praktische oefeningen ............ H.HAEMERS 14%-18%(2) 

6. De aanvullingen van de metallurige, (wals, 
smeed- en persbedrijf, electrosiderurgie) ... A. DE SY 11'12-13(1) 

7. De mijnaardrijkskunde ........... N. · 8%-10 . 
~ 

8. De toegepaste aardkunde . . . . . . . . . . N . 11%-13 

8' Praktische oefeningen . . " ......... N . 14%-18'12(2) 14%-18'12(1) 

9. De mijnbouw, partiro : ontginnings- -=- : . - - -
methoden: 2e deel (met inbegrip van 
mijnreglemen tering) ............. H. VAN KERCKHOVEN 10-11'12 11%-13(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
/ 

~ 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

. -

Plat., 22 



N 
\0 
V> 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
' 

3e Proef burgerlijk mijningenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
'\. 

9' Praktische oefeningen ............ H. VAN KERCKHOVEN 8%-11% 

10. De mijnbouw, partiro: erts- en 
kolenveredeling ............... J. VIDTS 8%-10(1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 14%-181/2(1) 

11. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid ..... E. VOORDECKER 1()..11% 

11' Praktische oefeningen ............ E. VOORDECKER 14Vz-18Vz 14Vl-18Vz 
(2) (1) 

12. De beginselen van h!!t nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11Vz-13(2) 

13. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 111/2-13 

14. Hjllldels- en nijverheidshockhouden (fac.) .. C.DE PELSEMAEKER 8Vz-10(2) 

15. "' Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8Vl-10(1) 14Vz-17Vl(l) 

16. Machines voor het behandelen van 
goederen (fac.) ............... J. DE RIES 8Vl-10 

I 
I, 

-· 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

8%-13 Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

J:'lat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Pl4tt., 22 

Plat., 22 

i 

I 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

· 1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
-· 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. De bouwkunst (ruwbouw uitgez. de daken) A. de GRAVE 8Yz-10 Plat., 22 I 

1 ' Praktische oefeningen . . ~ . . . . . . . . . . G. DE LEYE 14Yz-18Yz(2) Plat., 22 
2. De kinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE - - 8Yz-10(1) Plat., 22 
2' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14Yz-18Yz(1) Plat., 22 
3. De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL 11%-13(1) Plat., 22 . - - -
4. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-11% 8%-10 Plat., 22 
4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . W. SOETE . 

i 14Yz-18Yz Plat., 22 
5. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE - 11%-13(2) Plat., 22 

I 6. De hydraulica G. TISON 10-11% Plat., 22 
N 

................ 
\0 6' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Yz-18Yz Plat., 22 
0"1 

I 7. De beginselen van de topografie ....... F.VANDERHEYDEN 10-11%(1) Plat., 22 
8. De topografie ................ F. VANDERHEYDEN 8%-10(2) Plat.,_:22 
8' Praktische oefeningen ............ F. VANDERHEYDEN volgens de mogelijkheden ( 45 u./jaar) Plat., 22 · 
9. De algemene bouwwijzen .......... F. V ANDERHEYDEN 8%-10(2) Plat., 22 

10. De bouwwerken van de burgerlijke genie, par-
tim: massieve en houten bruggen, wegen .. F. V ANDERHEYDEN 1<H1Yz 10-11Yz(2) Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ............ F.VANDERHEYDEN 14Yz-18Yz(a) Plat., 22 
11. De industriè1e scheikunde (chemie van 

, water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 8%-10(1) Plat., 22 
11' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 10-13(1) Plat., 22 
12. De geschiedenis van de bouwkunst ..... R. d'HULST 11%-13 Plat.,-22 
13. Aerodynamica (fac.) . . . . . . : . . . . . . G. TISON 10-11%(2) Plat, 22 
14. Luchtvaartfotografie en kartering (fac.) ... F. V ANDERHEYDEN 

-- 11%-13(2) Plat, 22 
~ 

~- = ---·----- ---· ----- -~--- -- -- -- - -
-

I 

(1) = eerste halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 

(2) =tweede halfjaar 



N 
\0 
-....J 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

-. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De bouwkunst (2e deel) ........... A. de GRAVE 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE llYz-13(1) lo0-13(1) 

2. De ~ginselen van de röntgenanalyse W. DEKEYSER - 11%-13(1) .... 
2' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 17%-19(1) 

3. De delfstofkunde ...... . ....... A.HACQUAERT 141/z-l?Yz(l) -
3' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT ll%-13(2) 

4. De aardkunde ................ A.HACQUAERT 14%-17%(2) 

5. Studie en aanw<:_nding van de machines ... N. (H. SOMERLING) 8V2-lO 

5' Praktische oefeningen ............ N. (H. SOMERLING) llYz-13 

. 6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
a. partim : bruggen (2e deel) ........ F. VANDERHEYDEN 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... F. V ANDERHEYDEN 14Y2-l8Y2(1) 

b. partim : grondmechanica ......... E. DE BEER 111/z-13 
'-----------

( 1) = eerste halfjaar 
(b) =om de veertien dagen 

(2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

10-llVz . Plat., 22 

Plat. , 22 

. Plat., 22 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
' --



I 

l 
I FACULTEIT V Ai~ DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN \ 

·. 
I 

I 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
I 

~') 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I b' Praktische oefeningen ........... E. DE BEER 10-13(2) Plat., 22 

c. partim : waterwegen . . . . . . . . . . . N . - 10-llV2(1) 10-11 V2(2) Plat., 22 

c' Praktische oefeningen ........... N. 14V2-18V2{2) Plat., 22 

7. De berekening van constructies : 1e deel .. D. V ANDEPITTE 8V2-10 8V2-10 Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14V2-18V2 Plat. , 22 

8. De. werktuigmachines en hun 
N aanwendingen C. DEKONINCK 8V2-10(l) Plat., 22 \C ................ 
00 

I 9. De industriële bouwwerken ......... G. HERPOL 8%-10 Plat. , 22 

Hl. De elektriciteit en haar toepassingen 
op de nijverheid ............... M. VANWORMHOUDT 10-11% Plat., 22 

10' Praktische oefeningen ......... • ... M.VANWORMHOUDT 10-11Y2(2) - Plat., 22 

·11. De berekeningen van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 1().11%(1 8V2-10(2) Technicum 

11' Praktiscpe oefeningen ............ F. RIESSAUW 14V2-l8%(b' Technicum 

' 

I ~ 

-
I -- - - - -- - --- . - - -- ·- - -- -- -- ---- -·-

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

-- - - --



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
: 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie 

I ... . ............ -
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DE SY 10-11 V2 (le helft 1e sem.) Plat., 22 

partim : de metallografie .......... J. VIDTS 10-11 V2 (vanaf 1e helft 1e sem.) Plat. , 22 
I 

2. Zuigermachines . .............. N. (H. SOMERLING) 8%-10(2) Plat. , 22 . 
3. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS llV2-13(2) Plat., 22 

I· 4. De berekening van het gewapend beton I t-..: en het spanbeton (partim) F. RIESSAUW 1 (}.11 V2( 2) 8V2-10(l) Technicum I '-C .......... 
\C 

I 

I I 4' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 
' 

14V2-18%( a 10-l1V2(1) Technicum 

5. De aanvullingen van de hydraulica ...... G. TISON 10-1 P/2(1) 10-11%(2) Plat., 22 

I 
5' Praktische oefeningen .· ........... G. TISON 11%-13(2) Plat., 22 

6. De bouwwerken van de burgerlijk genie : 
I a. partim : algemene bouwwijzen (2e deel) E. DE BEER 8%-10 Plat. , 22 

~ a' Praktische oefeningen E. DE BEER 14V2-18V2(2) Plat., 22 
i 

........... 
b. partim: zeebouw, havenbouw, verdediging 

van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen . . . . . . . . . . N . 10-11V2(1) Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(a)= om de veertien dagen 

' 



' 
_, 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN . 

3e Proef burgeïlijk bouw~undig ingenieur 
- .. 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14Y2-18Y2(1) Plat., 22 

c. partim : dammen en sluizen . . . . . . . . N • 8Y2-10(1) 
10-11 %(2) Plat., 22 

c' Praktische oefeningen ........... N. 14Y2-18Y2(1) Plat., 22 

7. Berekening van constructies : 2e deel .... D. V ANDEPITTE 81/2-10 
10-llY2(2) Plat., 22 

I 7' Praktische oefeningen D. V ANDEPITTE 10-13(1) w . ............ -
0 14Y2-18% Plat. , 22 
0 

I 8. Turbomachines N. (H. SOMERLING) 
) 

11Y2-13(1) Plat., 2i ............... 
9. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 111/2-13 Plat., 22 

10. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 
I 

11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) Plat., 22 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14Y2-l7Y2(1) Plat., 22 

13. Machineli voor het behandelen van 
goederen (fac.) ............... J. DE RIES 45 uur/jaar ·plat., 22 

.. 
' 

--- ;:; ~--------;;;;;..----=...-=-====--- ~--=---====- ---=---·=- ____ , -~ -=- ---- --~"""==:' ~- -~· ---=-=--= - ·- -~- --- -- - - - ::..==~- -===-=---- ---~ 
-

· ( 1) = eerste halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Ie Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

L De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 1 0-11lfl( 2) 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-181/z(2) 

2. De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL lllfz-13 ~ 

2' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 8lfz-13(2) 

3. De kinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8%-10(1) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14lfl-18lf2(1) 

4. De fysische scheikunde met inbegrip van 10-11%(2) 
de termochemie en de elektrochemie .... A. RUTGERS 11%-13(1) 

5. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de ~etallografie partim : algemene metal-
lurgie en siderurgie, grondige cursus ... . . A. DE SY 8%-10 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen -
van de bouwstoffen, de beginselen der 
stabiliteit der bouwwerken ......... F. RIESSAUW 8%-10(2) 8lf2-10(1) 

6' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 81/2-11%( 1) 14%-18lf2(2) 

. 7. De hydraulica ................ G. TISON 10-11%(1) 

7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%-181h(1) 
~ 

8. De beginselen der analytische scheikunde .. J. HOSTE 11%-13(1) 8%-10(1) 

8' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 141/2-18% 

9. De algemene bouwwijzen .......... F.VANDERHEYDEN 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

- -· 
zaterdag Plaats 

8lfz-10(1) Plat., 22 

10-13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(2) Plat. , 22 



i FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
I . 

2e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur -
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag l'rijdag zaterdag Plaats 

1. De industriële bouwwerken .... ....... G.HERPOL 8%-10 Plat., 22 
2. .De aanvullingen der siderurgie ........ A. DE SY 10-11 V2(1) Technicum 
2' Praktische oefeningen ............ A.DESY 14V2-18V2(3) Technicum 
3 • . De algemene metallurgie, de siderurgie en ~-

-de metallografie, partim : de metallografie - . J. VIDTS 11V2-B(l Technicum 
3' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 141/2-18V2(2) Technicum 
4. De beginselen der röntgenanalyse ...... _W.DEKEYSER 11V2-B(l) I Plat., 22 

I 4' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER l6V2-18V2 · Plat., 22 .. 
w 5. De beschrijving der werktuigen ....... N. 8V2-10 Plat., 22 \ 

0 
N 5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18V2(3) Plat, 22 
I 6. De aanvullingen der analytische 

scheikunde .................. J. HOSTE 8V2-lO Plat., 22 
6' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18 Plat., 22 
7. De industriële scheikunde (grootindustrie, 

ceramiek, glas) ................ F. BOSCH 10-11V2 Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 10-13(2) Plat., 22 
8. De werktuigmachines en hun 

.. 

aanwendingen ................ C. DEKONINCK 8%-10(1) Plat., 22 ) 

9. De elektriciteit en haar toepassingen op 
de nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) 10-11% Plat., 22 

9' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 8V2-1Ph(2) Plat., 22 
10. De delfstofkunde .............. A.HACQUAERT 14V2-17V2(1) Rozier, 44 
1 0' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT llVl-13(2) Rozier, 44 I 

-- 11. De aardkunde - 14V2~17%(2) O O 0 I I I I I 0 I I I t 0 0 1 A.HACQUAERT - - - -- Rcszier, 44 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

1. De aanvullingen van de metallurgie 
(siderurgie en metalen buiten het ijzer) 
met inbegrip van de elektrometallurgie ... 
a. partim : aanvullingen van de metallurgie 

der metalen buiten het ijzer ........ 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. partim : de metallurgie der metalen 

buiten het ijzer .............. 
b' Praktische oefeningen .... . ...... 
c. partim : elektr~metallurgie der metalen 

buiten het ijzer •• .e • . • ••••••••• 

c' J:>raktische oefeningen ........... 
-

2. Aanvullingen der metallografie ....... 
2' Praktische oefeningen ............ 
3. Aanvullingen der metallografie : fysische 

metaalkunde . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. De aanvullingen der metallurgie, partim : 

elektrometallurgie (deel : elektrosiderurgie) . 

4' Praktische oefeningen ............ 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(*) =naargelang onderwerp afstudeerwerk 

3e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

H. HAEMERS 8%-10(1) 8%-10(2) 

H.HAEMERS 120 uur/jaar 

H.HAEMERS 8%-10 

H.HAEMERS 120 uur/jaar 

H. HAEMERS 11%-13(2) 

H. HAEMERS 14-18(2) 14-18 14-18 

J. VlOTS 8%-10(2) 

J. VlOTS 14-18(1) 

J. VlOTS 10-11V2 

J. VIDTS 14-18(*) 

A. DESY · 10-11 %(2) 

A. DE SY 14-18 14V2-17V2(* 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
I 

Technicum 
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~ 

I 

FACULTEIT VAN. DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 
.". 

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
;. 

5. Aanvullingen der siderurgie (wals-, 

l 
smeed- en persbed.rijf) ............ A. DESY 10-1 P/z(l) Technicum 

6. Analytische scheikunde (2e deel : 
toegepaste analytische electrochemie) .... J. HOSTE 10-11 1/z(l) Plat., 22 

7. Staat- en sociale huishoudkunde ....... A. VLERICK · 11 Vz-13(1) Plat., 22 · 

8. Beginselen van het nijverheidsrecht ..... P.KLUYSKENS llVz-13(2) Plat., 22 

9. De technologie, partiro : last~hniek .... W. SOETE llVz-13(2) Plat., 22 

10. Mijnbouw, partiro: kolen en ertsveredeling .. J. VlOTS 10-11%(1) Technicum 

10' Praktische oefeningen ............. J. VlOTS 15-1.9(1) Technicum 

11. De aanvullingen der industriële electro- - \ 

chemie : meet-, regel- en controletoestellen 
in de chemische industrie .......... A. VAN CAUWENBERGHE 81/z-10(1) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen ' ............ A. VAN CAUWENBERGHE 60 uur/jaar Plat., 22 

12. Metallurgie, lichte legeringen (fac.) ..... F. MALSCHAERT 10-llVz(l) Plat., 22 

13. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Vz-10(2) · Plat., 22 

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14Vz-17Vz(l) Plat., 22 

~ 

. ; . " . ~ - -·- -
. -

:=:" - --.. _-;;- .=-=""-- --- - ;;;;;;;.;:::: .. ~------=--=;-~-~ .. _ ~ __.__~ - -=-=======-aar -- ~-=~--~~;;;;;;-.. (1) = eefste ha11J 
(2) =tweede halfjaar 
(*) = naargelang onderwerp afstudeerwerk 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

leProef burgerlijk scheikundig ingenieur 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De industriële scheikunde (chemie van -
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 10-11Vz(2) 8Vz-10(1) 

· 1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14V2·18V2(3) 14%-181/z(2) 141/2-18%(2) 14Vz-181/2(2) 10-13(1) 

2. De kinematica en de werktuigendynamica .. R.DÈCHAENE 8Vz-10(1) 

3: De aanvullingen van de analytische 
· scheikunde ..... . ........... J. HOSTE 

" 
8%-10 

3' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE ~ 14-18(1) 

4. De aanwending der brandstoffen G.HERPOL lll/2-13 
~ ...... 

-4' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 8%-12Vz(2) 

5. De beschrijving der ~erktuigen . . . . . . . N . 81/2-10 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 141/z-18V;(3) 

6. · De veerkracht, het weerstandsvermogen 
van de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit der bouwwerken . ·-· .... . . F, RIESSAUW - 81/2-10 

7. De fysische scheikunde met inbegrip der 10-1 11/z( 2) 
termochemie en elektrochemie . . . . . . . . A. RUTGERS 11%-13(1) 

8. De hydraulica ................ G. TISON 10-111/z(l) 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%-18Vz(1) 
. . 

9. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL 10-lll/2(1) 

10. .De algemene bouwwijzen .......... F.VANDERHEYDEN 8V2-l0(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 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN-· SPECIALE SCHOLEN 
- . ·' 

- 2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag' donderdag vrijdag 

1. De industriële scheikunde {grootindustrie, 
ceramiek, glas) ................ F.BOSCH 1~111/2 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 10-13{2) 

2. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M.VANWORMHOUDT 1~111/2 

2' Praktische oefeningen ............ M.VANWORMHOUDT 14%-18!f2{2) 

3. De algemene metallurgie, siderurgie en 
metallografie ................ ' 
partim : de algemene metallurgie en siderurgie A. DE SY lO-ll!f2 {le helft 1e sem.) 
partim : de metallografie · · · · · . . . . . . J. VIDTS 1 0-11!f2 vanaf 2e helft 2e sem.) 

4. De aanvullingen· van de analytische 
scheikunde •••••••••••••• 0 •• J. HOSTE 81/2-10 

4' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18 

5. De industriële scheikunde : organisch 
gedeelte •••••••••• 0 •••••••• G. GOETHALS 8'h-10 

5' Praktische oefeningen ............ G.GOETHALS 81/2-121/2{2) 
14-18 14-18 

6. De industriële bouwwerken ......... G.HERPOL 8Y2-10 

7. D~ bouw der werktuigen {der chemische 
industrie) .................. G. GOETHALS 8%-10{1) 

8. De beginselen van de röntgenanalyse .... W.DEKEYSER - - 1Ph-13{1) - - . .. .. -
8' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER 161/2-19{ 1) 

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

{1) = eerste halfjaar {2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

> 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-

Plat., 22 
-

Plat., 22 
----
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Industriële elektrochemie 
a. partim : industriële elektrochemie en 

elektrochemische corrosie ••••• 0 ••• F. BOSCH 8Vz-10(2) 

b. partim : meet- , regel- en controle-
toestellen in de chemische industrie ... A. VAN CAUWENBERGHE 8Yz-10(1) 

b' Praktische oefeningen ........... A. VAN CAUWENBERGHE 60 uur/jaar 

2. De toegepaste elektrochemie, partim : 
' analytische . . ..... . ......... J. HOSTE 10-11 'h(l) 

2' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14Yz-18Yz(1) 
' 

3. De aanvullingen der industriële scheikunde 
. a. partim : chemische ingenieurstechniek . . G. GOETHALS 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... G. GOETHALS 14-18(1) 14-18 14-18(2) 10-12Vz 

b. partim : petrochemische processen .... G. FROMENT 8Yz-10 

b' Praktische oefeningen ........... G.FROMENT 8Yz-12Yz(2) 8'h-121/z( 1) 

c. partim : chemische reaktaren ....... G. FROMENT 10-11%(2)_ 

4. De delfstofkunde A.HACQUAERT 3 uur/jaar 
t .............. 

5. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H. HAEMERS 8'h-10 22V2 uur 

6. De beginselen van het nijverhcidsrecht ... P. KLUYSKENS 111/z-13(2) I ------------

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Technicum 

Plat., 22 
-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN -

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur ..... ~ 

Leergangen Titulans maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

7. de staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLÉRICK 11 V2-l3(1) Plat., 22 

r 8. Ontwerp van chemische produktieëenheden . G. FROMENT 11V2-13(2) Plat., 22 

9. Textieltechnologie (faè.) G. RAES 10-111'2(2) Plat., 22 .... ........ -~ 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 81'2-10(2) Plat., 22 

11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERJCK 8V2-10(1) 14V2-1?1/2(1) Plat., 22 
V.. 
c 
oe 
I 

; 

- -.. 
I 

·-.. 
_, 

L ' - --

I 
- ·- - ~-~==~· ,- ..;-·=-===-==-.. ====- : ~ =- ..;... ~-=-=-----:-=--- - -;;;;:: ====. =-==-=---: -- ---- -- :... --;;;;;;.-----=-===-=== -~ -- -- ==---=-~~ --

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

\ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (nieuw regime) 
--

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Gemeenschappelijk voor de richtingen A 
(sterkstroom) en B (zwakstroom) ' ' l.De elektriciteit en haar toepas-

singen op de nijverheid .. ......... M. VANWORMHOUDT 11%-13 11V2-13 Plat., 22 
1 'Praktische oefeningen .......... M. VANWORMHOUDT 14llz-18V2(2) 141h-18Yz(2) Technicum 
2.De kinematica en dynamica der 

werktuigen .............. ... · R. DECHAENE 8llz-10(1) Plat., 22 
2' Praktische oefeningen .......... R.DECHAENE 14v2-18V2(1) Plat., 22 
3. De regeltechniek ............ A. VAN CAUWENBERGHE 11V2-13(2) 10-11 %(2) Plat., 22 
3'Praktische oefeningen .......... A. VAN CAUWENBERGHE : 8Yz-llllz(2) Plat., 22 
4. Aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL 11%-13(1) Plat., 22 

(le deel) 
4'Praktische oefeningen .......... G.HERPOL 14V2-18Yz 

(2) (a) Plat., 22 
5. De hydraulica .............. G. TISON 10-llVz(l) Plat., 22 
S'Praktische oefeningen .......... G. TISON 14V2-18Yz(l' Plat., 22 
6.De algemene bouwwijzen en de 

beginselen van de topografie · . . . . . . . F. V ANDERHEYDEN 8%-10(1) Plat., 22 
6'Praktische oefeningen .......... F. V ANDERHEYDEN 2 namiddagen Plat., 22 
7.De beginselen van röntgenanalyse .... W.DEKEYSER 8%-10 Plat., 22 
8.De beginselen van de stabiliteit 

der bouwwerken ............. F. RIESSAUW 10.11%(2) Plat., 22· 
8'Praktische oefeningen .......... F. RIESSAUW '1 namiddagen Plat., 22 
9. Aanvullingen van de elektriciteit en 

haar toepassingen op de nijverheid 
partim : fundamentele elektrische 
metingen ................. _M. VANWORMHOUDT 8%-10(2) Plat~, 22 

9' Praktische oefeningen .......... M. VANWORMHOUDT 14V2-l8V2(2) Technicum 
( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (2) (a) = eerste helft tweede halfJaar 



r- -·· r- - ------- ---- -- -
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I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
I 

·le Proef burgerlijk elektrotechnisch ingeni~ur (nieuw regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10. De industriële scheikunde ........ F. BOSCH 8Vz-10(1) Plat., 22 
1 0' Praktische oefeningen .......... F. BOSCH 10-13(1) . Plat., 22 

ll. Richting A. : Sterkstroom . 
I 11. .Elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-llVz 8%-10 Plat., 22 

11' Praktische oefeningen .......... W. SOETE 14Vz-18Y2(2) Plat., 22 
EEN cursus naar keuze uit : 
12. Aanvullingen van de wiskunde -

I 

(speciale funkties en komplekse 
integratie) . ............... .. F. KULIASKO 11%-13(1) Plat., 22 

13. Lastechniek ............... W. SOETE 11Vz-13(2) Plat., 22 
V- 111. Richting B : Zwakstroom ....... 
c 14. Aanvullingen van de wiskunde 
I (speciale funkties en komplekse 

integratie) ................ F. KULIASKO \ 11%-13(1) Plat., 22 
15. Elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-1 P/2 8Vz-10(1) Plat., 22 
15' Praktische oefeningen .......... W.SOETE 14Vz-18Vz(l) Plat.,.·22 

\ 16. De aanvullingen van de elektriciteit -
en haar toepassingen op de nijverheid .. -
partim : elektroacustica . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL 10-11 Vz(1) Plat., 22 

16' Praktische oefeningen .......... J. VAN BLADEL 14Vz-18Vz 14Vz-18Vz Technicum 
(2b) (2a) 

17. Partim : de elektrische eigenschappen ..-

van materialen .............. N.(M. VANWORMHOUDT) 8Vz-10(2) Plat:, 22 
1 7' Praktische oefeningen .......... N.{M. V ANWORMHOUDT) 9-11(2) Plat., 22 
18. De elektricteit en haar toepassingen 

op de nijverheid · 

"" 
(grondige cursus) : 

- Straling (le deel) J. VAN BLADEL -- .. 10-11 Vz(2) Plat. , 22 ............ - -- -

~~~l ( 1) = eerste halfjaar (2) := tweede halfjaar • 
(2a) =eerste helft tweede halfjaar 
(2b) =tweede helft tweede halfjaar -

~--· 



w 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN~ SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

" -
I. Gemeenschappelijke cursussen 

1. De industriële bouwwerken ....... 
2. Studie en aanwending der 

machines ................ 
2' Praktische oefeningen I I Ieee eI I I 

3. De werktuigmachines en hun. 
aanwending ............... 

4. De aanvullingen van de elektriciteit 
en haar toepassingen op de nijverheid 
partiro : fundamentele elektrische 
metingen ................ 

4' Praktische oefeningen .......... 
5. Partiro : industriële elektrische 
metingen ................. 

6. Partiro : elektrische machines ...... 
1e deel ....... " .......... 

6' Praktische oefeningen .......... 
7. Partiro : beginselen van de 

communicatiesystemen ......... 
7' Praktische oefeningen .......... 
8. De industriële scheikunde ........ 
8' Praktische oefeningen .......... 

ll. Bijzondere cursussen 
Richting A : Sterkstroom 

9. Elektrotermie .............. 
10. Aanwending der brandstoffen 

(2e .. deel) ................. 
11. De spoorwegexploitatie ......... 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

2e Proef burgerlijk elektrotecluÎ.isch ingenieur (nieuw regime) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
G.HE~POL 8%-10(1) 

N.(H. SOMERLING) 8Y2-10 
N.(H. SOMERLING) 8Y2-10(2) 8%-10(1) 

C. DEKONINCK 8%-10(1) 

.. 

M. VANWORMHOUDT 1(}-11%(2) 11%-13(1) 11Yl-13(1) 
M.VANWORMHOUDT 14Yz-18Yz 14Y2-18Yz(a) 

L. PINTELON, 11%-13(1) 

L. J>INTELON 10-11 Yz 8%-10 
L. PINTELON 14Y2-18Yz 

M.VANWORMHOUDT llYz-13(1) 
M. VANWORMHOUDT 

F. BOSCH 

F. BOSCH 

F.BOSCH 11%-13(1) . 
-

G.HERPOL l1Y2-13(2) 
E. VOORDECKER 11%-13(2) 

. 

(a) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

~ 

Plat., 22 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
8%-12%( 2) TechniCU!fl 
8Y2-10(1) Plat., 22 
10-13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCIL\.PPEN- SPECIALE SCHOLEN 

,. 2e Proef burgerlijk elektrotechnisch .ingenieur(nieuw regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Be~nselen nijverheidsrecht . . . . . . . . ' P. KLUYSKENS 111'2-13(2) Plat., 22 
13. De aanvullingen van de elektriciteit 

en haar toepassingen op de nijverheid : -
partim : theoretische elektriciteit . . . . N • 10-11Yz(l) 10-11 Yz Plat., 22 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . . ,. N • 10-111'2 10-111'2 Plat., 22 
Richting B : Zwakstroom 

14. De aanvullingen van de elektriciteit 
en haar toepassingen op de nijverheid: 
partim : theoretische elektriciteit . . . . N • 10-11%(1) 1 0-11 %(1) Plat., 22 

w 
14' Praktische oefeningen 14Yz-161/z(2b 10-llYz(l) Plat., 22 ~ .......... N.. 10-11 Yz(l) 

N 

I 15. Partim : de circuittheorie ........ J. VAN BLADEL llYz-13(1) Technicum 
15' Praktische oefeningen .......... J. VAN BLADEL ~4Yz-18Yz(1b) Technicum 
16. Het gebruik van de rekenmachines 

in de regeltechniek ........... A.V AN CAUWENBERGHE 11Yz-13(2) - Plat., 22 
17. De elektriciteit en haar toepas-

singen op de nijverheid : ·-

(grondige cursus) - '\ .... 

partim : straling (2e deel) ........ J. VAN BLADEL 10-11Yz(2) 10-11Yz(2) Plat., 22 
1 7' Praktische oefeningen .......... J. VAN BLADEL 14l/z-18Yz(a) Technicum 

18. Partim : elektronische schakelingen ... M. VANWORMHOUDT 8%-10(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

. ~ 

.. - -· r 

,-(:)=-:.~:h~~·~ 
• ;;;;;;... - =--==-===..=_---:"' .__ --~--

====-~-- -.--:....:;;..---====:-..=.....--=.....""=""""'- :- --- =--~-- --- --- -· =-=-===· -- :-=.."'"""':"'·-- -~--== ---· 
( 1 b) = tweede helft eerste halfjaar (a) =om de veertien dagen 

(2) =tweede halfjaar , (2b) = tweede helft tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ Leergangen 

I. Gemeenschappelijke cursussen 
1. De algemene metallurgie, siderurgie 

en metallografie, partim : de algemene 
metallurgie en siderurgie ......... 
partim : de metallografie . . . . . . . . . 

2. Zuigermachines ............. 
3. Turbomachines ............. 
4. Staats- en sOciale huishoudkunde .... 
5. De aanvullingen van de elektriciteit 

en toepassingen ervan op de 
nijverheid, 
partim : elektrische machines 
(2e .deel) ................. 

5' Praktische oefeningen .......... 
6. Partim : elektrische installaties . • . . . . 

6' _Praktische . oefeningen . . . . . . . . . . 
7. Partim : verlichtingstechniek . . . . . . . 
7' Praktische oefeningen .......... 
8. Textieltechnologie (fac.) ......... 
9. Handels- en nijverheidsboekhouden 

(fac.) ................... 
10. Inleiding tot industrieel beheer 

(fac.) ................... 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

3e Pro~f burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (oud regime) 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A. DESY 10-llYz(la) 

J. VIDTS 10-11Y2(1b) 
H. SOMERLING . 8V2-10(2) 

H. SOMERLING 11 Yz-13(1) 

A. VLERICK lllh-13(1) 

L. PINTELON 8Y2-10(l) 
L. PINTELON 141/z-18% 

(la) 

N. 8Yz-10(2) 
(9 u.) 

N • drie namiddagen in het 2e semester 
J. VAN BLADEL 10-11V2(2) 
J. VAN BLADEL 14lh-17Yz(2) 
G. RAES 10-11Yz(2) 

C. DE PELSEMAEKER 8V2-10(2) 

A. VLERICK 8%-10(1) 14lh-17lh 
---

(la) = eerste helft eerste halfjaar 
( 1b) = tweede helft eerste halfjaar 

: - -· 
zaterdag Plaats 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat. 22 

Technicum 
Plat. 22 

Plat. 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (oud regime) 

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

Bijzondere vakken 
Richting A : sterkstroom 

11.De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 
partim: elektrische machines (3e deel) •• I L. PINTELON 

11' Praktische oefeningen ..•. · •.•..• I L. PINTELON 

12. De electriciteit en haar toepassingen 
op de nijverheid (grondige cursus), 
partim: bouw en berekening van de 
elektrische machines ......... · ... I N. 

12' Praktische oefeningen • . . . . . • • •. I N. 

13. Partim : centrales, krachtover
brenging. traktie . • . . . . . • . 

13' Praktische oefeningen .•..• 
14. Partim : beveiliging van netten 

rsussen naar Keuze : 
minstens 22% uur, te kiezen uit 

N. 
N. 

a) Spoorwegexploitatie (aanvulling) .•. I E. VOORDECKER 

b) Industriè1e bouwwerken "(aanvulling) I G. HERPOL 

c) Het gebruik van rekenmachines 
in de regeltechniek . . • • . . • 

d) de cursussen naar keuze van de 
eerste proef . . • . . • . • . . 

e) de cursussen· van het aanvullend 
jaar communicatietechnieken 
(zie blz. 3'51) ....•. : .•. 

t) de cursussen uit het studie
programma _van de universiteit. 
Deze keuze dient door de promotor 
van het eindejaarswerk goedgekeurd. 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 

10-13 
14%-18%(a)I14Vz-18Vz(a) 

14Yz-18%(b)l14'(z-18Vz(b) 

8Vz-10(2) · 
14%-18% 

(2a) 

8%-10(2) (13Yz u.) 

11%-13(1) 
8%-10(2) 

11%-13(2) 

(2a) =eerste helft tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 
(b) = om de veertien dagen 

8%-11% 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

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 

: . Leergangen 

Richting B : zwakstroom 
15. De elektriciteit en toepassingen ervan 

op de nijverheid (grondige cursus), 
partiro : straling (2e deel) ........ 

15' Praktische oefeningen .......... 
16. Partiro : elektronische schakelingen ... 
16' Praktische oefeningen .......... 

. 17. Spoorwegexploitatie .••.•.••••• 

18. Beginselen van het nijverheidsrecht ... 
Cursussen-naar keuze : 
minstens 67Y2 uur, te kiezen uit : 

a) elektrotermie .............. 
b) de bijzondere vakken 11, 12, 13, 14 

van de 3e proef sterkstroom ....... 
c) spoorwegexploitatie (aanvulling) ...•. 

d) industriële bouwwerken (aanvulling) .. 
_ e) lastechniek ............... 

t) de vakken van het aanvullend jaar 
communicatietechnieken (zie p. ) .· .. 

g) cursussen uit het studieprogramma 
van de universiteit. De keuze dient 

door de promotor van het eindejaars-
werk goedgekeurd. 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (oud regime) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-

J. VAN BLADEL 8%-1 0(1) 10-11%(1)' 

J. VAN BLADEL 14Yz-18%(1) 

M.VANWORMHOUDT 10-llYz 8%-10(1) 

14Y2-18'l'2 

E. VOORDECKER 11Y2-1 3(2) 

P. KLUYSKENS llYz-13(2) 

. 
F. BOSCH ll'Yl-13(1) 

E. VOORDECKER llYz-13(1) 

G.HERPOL 8Y2-l 0(2) 

W. SOETE 11 Yz-13(2) 

-

' 
' 

--

zaterdag Plaats 

-

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 · 
Technicum 

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 ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De aanwending der brandstoffen .. ..... G.HERPOL 11%-13 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ G. HERPOL 8Vz-ll Vz(l) Technicum 

2. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-111/z 8%-10 Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ....... , .,.. , ... W. SOETE 14%-18Vz Plat., 22 

3. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 11%-13(2). Plat., 22 

4. De hydraulica ............... , , G. TISON 1 0-11%( 1) Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ............ G. TISON l4%-18Vz(l) Plat., 22 
w 5. De technische thermodynamica G. HERPOL 1 0-11%(2) Plat., 22 - ....... 
0\ 5' Praktische oefeningen 14%-tS%(2) Plat., 22 
I ............ G. HERPOL 

6. De zuigermotoren . . . . . . . . . . . . . . N . 8Vz-10(1) · Plat., 22 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Vz-181f2(1) Technicum 

7. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8Vz-10 Plat.,-22 

7' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 10-'13 Technicum 

8. De eligemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .... ,, ......... F. V ANDERHEYDEN 8Vz-~0(1) .. Plat., 22 

8' Praktische oefeningen ............ F. V ANDERHEYDEN 8 uur/jaar Plat., 22 

9. De aerodynamica .............. G. TISON 10-11%(2) I Plat., 22 

10. De kinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(2) 
11Vz-13(1) Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14Vz-18Vz - Plat., 22 

··- 11. DeJegeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 11%-13(2) 10-11Vz(2) . Plat., 22 

11' Praktische oefeningen ............ A.VAN CAUWENBERGHE 8Vz-11Vz(2) -Plat., 22 

-"' 
(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

--
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

· . 2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
' 

~ 

..J 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ............ F.BOSCH 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-181/2{1) 

2. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT 10-11% 

2' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 14Y2-18Y2(2) 
3. De algemene metallurgie, de siderurgie en 

•. 

de metallografie ~ ...-

partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DE SY 10-11% (1e helft 1e sem.) 

partim : de metallografie .... ' ..... J. VIDTS ·- 10-11% (vanaf 2e helft 1e sem.) 

4. De beschrijving van de werktuigen 
(stoomketels, stoomturbines) G.HERPOL 

~ 45 uur/jaar ........ 
4' Praktische oefeningen ............ G. HERPOL 120 uur/jaar 

. 5. De berekening van cons tructies : 1e deel .. · D. VANDEPITTE 8Yz-10(b) 

5' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14Y2-18Y2(b) 

6. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N . 11%-13(1) 

6' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . . N . 10-13 

7. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 11%-13 

8: De industriële bouwwerken ......... G. HERPOL 8%-10 
9. De beginselen van de röntgenanalyse .... W.DEKEYSER 8Y2-lO 

10. De automobielbouw .......... . .. F. MALSCHAERT 8%-10 

10' Praktische oefeningen ............ F. MALSCHAERT 14%-18% 

(1) = eerste halfjruü- (2) = 'tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

8%-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
Plat., 22 

Plat., 22 

Labo 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

(b) = om de veertien dagen. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN·- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis rnaanclag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . N. (H. SOME.RLING) 8%-10(2) Plat., 22 

. 1' Praktische oefeningen ............ N. (H. SOMERLING) 11%-13(2) llYz-13(2) Technicum 
14%-181/2(2) 

2. De turbomachines .............. N. (H. SOMERLil"lG) 11%-13(1) Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ............ N. (H. SOMERLING) 10-11%(1) 14%-181/2(1) Technicum 

3. De gasturbines . . . • . • . • . . . . . . . . N. (H. SOMERLING) 10-11%(1) Technicum 

3' Praktische oefeningen ............ N. (H. SOMERLING) 8%-10(1) Technicum 

4. De koeltechniek ..... · .......... N. (H. SOMERLING) 10-11%(2) Technicum 

5. De vliegtuigmotoren ............. N. (H. SOMERLING) 10-11%(2) Technicum 
w -00 

6. De sterkteleer met betrekking tot de ·- -
machinebouw ................ R.DECHAENE 8Y2-10(1) Plat., 22 

I 6' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 10-12%(1) 10-11 V2( 1) Plat., _22 

7. De aanvullingen van de werktuigbouw-
kunde, partim : stoomketels en stoom-
turbines ..... · .............. G.HERPOL 8%-10(2) Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ............ G. HERPOL 14Yz-18Yz(2) Technicum 

8. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8%-10(1) Plat., 22 

8' Praktische oefeningen · ............ J. DE RIES - 14%-181/2(1) Technicum 
9. De begi.Ilselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) Plat., 22 

10. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid ..... L. PINTELON 11%-13 Plat., 22 

11. De textieltechnologie ... •"' . ·"• ...... G. RAES 10-11%(2) Plat., 22 

12. Machines voor het behandelen van - ' 
goederen . 0 0 0 o 0 ••••••••••••• J. DE RIES 8%-10 - Technicum 

- 13. De staat- en sociale huishoudkunde ... . . A. VLERICK - 11%-13(1) Plat., 22 
14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSE~AEKER 8Y2-l0(2) Plat:, 22 

15. Iuleidi.ug tot industrieelbeheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17%(1) Plat., 22 
16. Afstudeerwerk . . . . . . . . . . . . . . · · 14Yz-18Y2(1) Technicum 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT 11 Yl-13 11%-13 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 14Yl-18lfz(2) Technicum 
--

2. De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL 11%-13 Plat., 22 

3. De elasticiteitsleer en sterkteleer . . ... . W. SOETE 10-11Yz 8Yl-10 Plat., 22 

3' Praktische oefeningen ............ W.SOETE 14%-18% Plat., 22 

w 
4. De technologie, partiro : lastechniek .... W. SOETE 11Yz-13(2) Plat., 22 -\0 5. De hydraulica ................ G.psoN 10-11Yl(l) Plat., 22 

I 
5' Praktische oefeningen ....... · ...... G. TISON 14Yz-18lfz(1) Plat., i2 

6. De aerodynamica .............. G. TISON 1 0-11%(2) Plat., 22 . 

7. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL 10-11V2(2) Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 14lfz-18Y2(2) Plat., 22 

8. De zuigermotoren . . . . . . " . ...... N • 8Yz-10(1) Plat., 22 

8' Praktische oefeningen ............ N: 14lfz-18Y2(1) Plat., 22 

9. De werktuigmachines en hun 
aanwendingen ................ C. DEKONINCK 8Yz-10 Plat., 22 

L_ 

( 1) = eerste halfjaat ( 2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN ~ 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenie~r 
-

I Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 
10. De kinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(2) 

11 

~ 
llVz-13(1) 

--
Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% Plat., 22 

11. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 11Y2-13(2) 10-11%(2) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8%-11%(2 Plat., 22 

I 12. De algemene bouwwijzen en de beginselen w 
N van de topografie .............. F. VANDERHEYDEN 8%-10(1) Plat., 22 
0 
I 

12' Praktische oefeningen 8 uur/jaar Plat., 22 ............ F. VANDERHEYDEN 

13. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid: 
partim: fundamentele elektrische ' 

metingen .................. N.(M. VANWORMHOUD1) 8%-10(2) Plat., 22 . 

~ 

- ·- - . - - .. : 

I 
~ - -- - ·- -·--~ ~- - ~ -··- --- --- -. 

I 

( 2) = tweede halfjaar (1) =eerste halfjaar 
_., 



w 
N 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 
-

2. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid, 
a. Partim : theoretische elektriciteit . . . . . . N. 10-11V2(1) 10-1 Ph 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N • 10-11% 10-11 V2 

b. Partim : fundamentele elektrische 
metil!gen ... ............... M. VANWORMHOUDT 10-11%(2) .11%-13(1) 11V2-13(1) 

b' Praktisch~ oefeningen ........... M. VANWORMHOUDT 141h-18V2 

c. Partim : industriële elektrische 
metingen ................. L. PINTELON 8%-10 

d. Partim : elektrische machines (le deel) .. L. PINTELON 10-11% 11V2-B 

d' Praktische oefeningen ........... L. PINTELON 14%-18V2 
-

3. De industriè1e bouwwerken .......... G. HERPOL 81/2-10 

4. De beschrijving van de werktuigen 8%-10 
(stoomketels, stoomturbines) ........ G.HERPOL 11 V2-13(2) 

4' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 14%-18%(2) 
-- - ---- - -- -----~ 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

8V2-l0(1) Plat., 22 

10-13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
N 
N 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5. De berekening van constructies : 1e deel .. D. VANDEPITTE 8%-10 
) 

5' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14Vz-18Yz 

6. De grondige studie der zuigermotoren .... N. 11%-13(1) 
~ 

6' Praktische oefeningen ..... ........ N. 14Vz-18V:(1) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
· haar toepassingen op de nijverheid, 

parthn : beginselen van de communicatie-
systemen .................. M. VANWORMHOUDT 11%-13(1) 

7' Prak~sche oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
1. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER 8%-10 

2. Gebruik van rekenmachines in de regel- N. (A. VAN 
techniek . ....•.•.•... · ....... CAUWENBERGHE) 11%-13(2) 

3. Aanvullingen van de regeltechniek ...... N.(A. VAN 
CAUWENBERGHE) 8%-10(1) 

~ ... 

.. - - -- L --- - - - --- -- - - - --- . - - -- -

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

f 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

~Wz-12%( 2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- -- - -· -·-- --



w 
N 
w 
I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

' 3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · 

' 
, 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De elektro-metallurgie, partim : 

elektro-thermie ............... F.BOSCH 11%-13(1) 
2. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 

metallografie ................ 
partim : de algemene metallurgie en I 

siderurgie .................. A.DESY 10-l1V2 (1e helft 1e sem.) 
partim : de metallografie .......... J. VIDTS 10-11% Kvanaf 2e helft le sem.} 

3. De gasturbines ................ N.(H. SOMERLING) 10-11 %(1) 
4. De koeltechniek ............... N .(H. SOMERLING) 10-11%(2) 
5. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . N.(H. SOMERLING) 8V2-10(2) 
~ · Praktische oefeningen • . . . . . ·. . . . . . N.(H. SQMERLING) 14%-18%(2) 

6. De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8%-10(1) 

7. De aanvullingen van de werktuigbouwkunde, 
partim : stoomketels en stoomWrbines ... G.HERPOL 8%-10(2) 

7' Praktische oefeningen ......... .... G.HERPOL 14%-18%(2) 
8. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 11%-13(2) 
9. De turbomachines .............. N.(H. SOMERLING) 11V2-l3(1) 
9' Praktische oefeningen ............ · N.(H. SOMERLING) 14Vl-18V~(1) 

10. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8%-10(1) 
1 L De staat- en sociale huishoudkunde .... . • A. VLERICK .. " 11%-13(1) 
12. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 

toepassingen op de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines ....... L. PINTELON - 8%-10 . 
a' Praktische oefeningen ........... L. PINTELON 14Vl-18V2(1) 
b. partim : elektrische installaties ....... N. (theorie : 6 lessen in 2e semester) 

____ L__ 
(prakt. oef. : 3 namiddagen in 2e semester) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

- Plat., 22 
/ 

Plat., 22 
Plat., 22 

Technicum 
Technicum 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 

.... Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

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 werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

13. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus) , - -a. partim : bouw en berekening der elektrische -

machines . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-13 Plat., 22 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14lh-18V2 _ Plat., 22 
b. partim : centrales, krachtoverbrenging, 

traktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 8lh-11lh Plat., 22 
b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14lh-18% Plat., 22 

I 14. De automobielbouw (fac.) F. MALSCHAER T 8lh-10 Technicum w .......... 
N 14' Praktische o·efeningen (fac.) F. MALSCHAERT 14lh-18lh Technicum ~ ...... . .. 
I 15. Handels- en nijverheidsboekhouden . 

(fac.) .................... C. DE PELSEMAEKER 8lh-10(2) Plat., 22 
16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8V2-10(1) 14V2-17lh(1) Plat., 22 
1 7. Mahines voor behandelen van 

goederen (fac.) ............. '. J. DE RIES 87'2-10 Plat., 22 
18. Afstudeerwerk . • . . . . . . . . . . . . . . 14lh-18V2(1) Technicum 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
1. De textieltechnologie . . . . . . . . . . . . G. RAES . 10-lllh(2) Plat., 22 · 
2. De spoorwegexploitatie ........... F. VOORDECKER 11%-13 Plat., 22 
3. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 

toepassingen op de nijverheid, partim : 
verlichtingstechniek ............. J. VAN BLADEL lllh-13(2) Plat., 22 

I 4. De automobielbouw ............. N.(F. MALSCHAERT) ·- 45 uur/jaar Technicum 
' 5. De elektriciteit en toepassingen ervan · 
~-;.-

op de nijverheid, partim : beveiliging -- ~~-~---- =~-""..::::......_~~~ 
'';;;;::;;..,;,..--=-.-:::""':" -- - -===-~ --- ~ ~ van netten . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 13% uur/jaar Plat., 22 

I 

6. Produktiebeheer ..... . ......... N. (A. VLERICK) 30 uur/jaar Plat., 22 

I Ü) = eerste halfjaar . (2) = tweede halfjaar 



w 
t-.,; 
Vl 

' 
-..._ FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
-

"" 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De theorie van het schip, 1e deel: . 
meetkunde en stabiliteit ........... V. FERDINANDE ll'h-13(1) 11%-13(2) 

i' . Praktische oefeningen ............ V. FERDINANDE 8%-10(1) 
~ 

11%-13(1) 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnolo-
gi.e : partim : scheepsbouwkunde : onder-
delen van de scheepstechnologie . . . . . . . J. NIBBERING 1G-l1V2(1) 

2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING BV2-12lf2(2) 

3. De kinematica en ·de. werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8V2-10(2) 
11%-13(1) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% 

4. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 1H'2-13(2) 1ü-ll V2(2) 

4' Praktische oefeningen ....... " .... A. VAN CAUWENBERGHE 8V2-11 %( 2) 

5. De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL 11%-13 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-11% 8%-10 

6' Praktische oefeningen W. SOETE 
". 14%-18% ............ 

7. De hydraulica . . .............. G. TISON 1ü-11%(1) 

7' Praktische oefeningen .......... . . G. TISON 14%-18V2(1) 

8. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL 

8' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 14%-18%(2) 
9. De zuigermotoren , - . . . . . . . . . . . . . . N. 8V2-10(1) 
9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14%-18%(1) 

10. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .. . . . ......... F. V ANDERHEYDEN 8V2-1 0( 1) 

1 0' Praktische oefeningen .. . ......... F. V ANDERHEYDEN 8 uur/jaar 
11. De ·aerodynamica .............. G. TISON 10-llV2(2) 
11' Praktische oefeningen .... .. ...... G. TISON 14%-18%(2) 
12. De technologie partim : lastechniek .... W._§OETE 11%-13(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

. Plat., 22 

~ 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
Plat. , 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

10-11 %(2) Plat., 22 
Plat., 22 
Plat. , 22 
Plat., 22 

Plat. , 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
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I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN I. .. 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur .. 

I 
I 

I . Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De theorie van het schiP : 2e deel ...... V. FERDINANDE 10-11% Plat. 22' 
1' Praktische oefeningen ............ V. FERDINANDE 14Yz,.18Vz Plat 22 
2. De scheepsbouwkunde en scheepstechno-

lolrie oartim : scheepsbouwkunde : 2e deel J. NIBBERING 11%-13 Plat .. 22 
2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING 10-13 Plat., 22 
3. De scheepsbouwkunde en scheepstechnolo-

-
8%-10(2) 

. lrie. oartim : scheeostechnololrie J. NIBBERING " .. Plat. 22 . . . . . . . 
4. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH 8%-10(1) Plat., 22 

I 
4' j>raktische oefeningen ............ F.BOSCH 14%-18%(1) Plat., 22 

w 5. De elektriciteit en haar toepassingen in de 
N nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT 10-11lh Plat. 22 
0\ 5' Praktische oefeningen M. VANWORMHOUDT 14%-18%(2) Plat. 22 I ............ 

6. De algemene metallurgie, de siderurgie, de 
metallografie 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DESY _10-11lh (le helft 1e sem.) Plat., 22 
partim : de metallografie .......... J. VlOTS 10-11lh (vanaf 2e helft.1e sem.) Plat., 22 

' 
7. De beschriJving van de werktuigen : 8%-10 

stoomketels en stoomturbines ........ G.HERPOL 11%-13(2) Plat., 22 
7' Praktische oefeningen e e e e e e e Ieee e G.HERPOL 14%-18% i 

(2)(b) Plat. 22 
8. De berekening van constructies : 1e deel . . D. V ANDEPITTE 8Yz-10 8%-10 . Plat. 22 
8' Praktische oefeningen e e e eI • e Ie I e e D. VANDEPITTE 14Yz-18Vz Plat. 22 
9. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N • 1Ph-13(1) Plat. 22 
9' Praktische oefeningen e eI e e I eI eI eI N. 14%-18%(1) Plat. 22 

10. De werktuigmachines en hun aanwendingen C. DEKONINCK 8lh-10 Plat. 22 
-- 11. De staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK - -- -- ----:: - H%-13(1) Plat. 22 . .... - .. 

12. De bouwwerken van de burgerlijke genie: 

·l algemene bouwwijzen, partim : 
grondmechanica (fac.) ............ E. DE BEER 11%-13 Plat. 2-2 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
-~-tb"\-= otn de veertien.. daeen 
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I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef ·burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
1. De theorie van het schip : 3e deel, partim : 

sturen, golven en scheepsbewegingen .... V. FERDINANDE 10-11%(1) 
' 

1' Praktische oefeningen ............ V. FERDINANDE 8%-12% 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnolo-
gie, partim : scheepsbouwku-nde (sterkte 
en trillingen) ........... . ..... J. NISBERING 

2' Praktische oefeningen ............ J. NISBERING 14%-18%(1) 

3. De stoomketels, zee- en hulpwerktuigen . . . N. 

3' .Praktische oefeningen ............ N. 141/z-18%.(3) -
4. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . N.(H. SOMERLING) 8%-10(2) 

4' Praktische oefeningen ............ N.(H. SOMERLING) 14%-18%(2) 14%-18Vl(2) 

5. De industriële bquwwerken ......... G.HERPOL 8%-10 

6. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid ..... L. PINTELON 11%-13 

7' Praktische oefeningen L. PINTELON - 14%-171/z(3) ............ 
8. De aanvullingen van de hydraulica . . . . . . G. TISON 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 1().13(2) 
L___ 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(3) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

10-11% Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
.. 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(2) Plat., 22 

Plat., 22 



~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
. . 

~ 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
-

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. De berekening van constructies : 2e deel .. D. VANDEPITTE 81/z-10 Plat., 22 

9' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14Yz-18'/z(3) Plat., 22 
~ 

10. De turbomachines .............. N.(H. SOMERLING) -
111/z-13(1) Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ............ N.(H. SOMERLING) 141/z-18'/z(1) Technicum 

11. De algemene metallurgie, de siderurgie en -I de metallografie, partim : aanvullingen der 
w metallografie, 2e deel: fysische metaal-
N 
00 kunde .................... J. VIDTS 1Ph-13(1) Technicum . . 
I 

11' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 10-1P/z(1) Technicum 

12. De gasturbines " ............... N.(H. SOMERLING) 10-11 '/z(l) Technicum 
... 

13. De koeltechniek ............... N.(H. SOMERLING) 10-11%(2) Technicum 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMf'.EKER 8'/z-10(2) Plat., 22 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17'12(1) Plat., 22 

16. Machines voor het behandelen van 
goederen (fac.) ............... J. DE RIES 81/z-10 Plat., 22 

\ ' ! 

; 

'• 

. -- ====--- -- - =.- = --=--=- ·- =-=. -===------___.. -------;;;~----=---=-- -=.=-=.:..=::::::- _.. ~~---== :" ~ --~ =--===-==-=.. - ··- . --_:'_"""':------;---:.=:=:::=-==-:-_-=- -- --== -··-- "'"""' -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(3) = orn de veertien dagen 

- ----·· 



w 
N 
\0 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

/ 

1. De architectonische samenstelling ...... J. TRENTESEAU 1~1lY2 . 

2. De burgerlijke bouwkunst (ruwbouw, 
uitgez. de daken) .............. ' A. de GRAVE 11%-13 

2' Praktische oefeningen •••••••• j ••• G. DE LEYE Slh-10(2) 14Y2-18Y2 

3. De kinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE Slh-10(1) 

3' Praktische. oefeningen ............ R.DECHAENE 14Y2-18Y2(1) 

4; De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL 11%-13(1) 

5. De beschrijving der werktuigen . . . . . . . N • 8Y2-10(2) . 
5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14Y2-18Y2(2) 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 10-11% 8%-10 

6' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14%-18Y2 

7. De technologie partim : lastechniek ..... W. SOETE 1~Y~-13(2) 

8. De hydraulica ................ G. TISON 8Y2-10(1) 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 141/2-18%(1) 

9. De beginselen van de topografie ....... F. VANDERHEYDEN 

.~ 

. ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

P!at., 22 
-. 

Plat., 22 

·• Plat., 22 

Plat., 22 

Plàt., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

1~11%(1) Plat., 22 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 
10. De topografie ................ F. VANDERHEYDEN 8Yz-10(2) Plat., 22 

10' Praktische oefeningen ............ F. VANDERHEYDEN Volgens de mogelijkheden ( 45 u. p. j.) Plat., 22 \ 

11. De algemene bouwwijzen .......... F. VANDERHEYDEN 8Yz-10(2) Plat., 22 

12. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partim: massieve en houten bruggen, wegen F. VANDERHEYDEN 10-1 Ph 10-11%(2) Plat., 22 

12' Praktische oefeningen ............ F. VANDERHEYDEN 14Yz-18Yz(2) Plat., 22 

13. · De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffe~) ........... F. BOSCH S'h-10(1) Plat., 22 

13' Praktische oefeningen ............ F.~oscH · 10-13(1) Plat., 22 

14. De architectonische samenstellirig, partim : 
huisvesting . . . • . . . . . . . . ; . . . . . A. DE VRIES 10-11Yz(2) Plat., 22 

14' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 10-13(2) Plat., 22 

15. De geschiedenis van de bouwkunst ..... R. d'HULST ll'h-13 Plat., 22 

16. Luchtvaartfotografie en kartering (fac.) ... F. VANDERHEYDEN ' ll'h-13(2) Plat., 22 

-

~ 

- - ~- -- -- - : - - - -
~ -- - . - - - - - - -----



w 
w 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN -

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

-
Leergangen Titularis maándag dinsdag woensdag donderdag vr.ijdag 

1. De burgerlijke bouwkunst (2e deel) ..... A. de GRAVE 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14V2-18V2 11%-13 

2. De architectonische samenstelling, partim : 
theorie en geschiedenis der decoratieve 
kunsten, beschrijving der gebouwen en 
elementen van urbanisme .......... A. DE VRIES 10-llV2(1) 10-1PI2 

2' · Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 1Ph-13(1) 11%-13(1) 8%-10(2) 
l4V2-181/2(b) 

- llVz-13(2) 

3. De delfstofkunde . .......... " .. A.HACQUAERT 141/2-17% 
(l)(b) 

. 3' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT 11%-13(2) 

4. De aardkunde ................ A.HACQUAERT 141/2-17V2 
- (2)(b) 

5. De industrièle bouwwerken . ........ G. HERPOL 8%-10 

6. De bouwwerken. van de burgerlijke genie, 
partim : grondmechanica .......... E. DE BEER llV2-B 

6' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER 10-13(2) 

7. De berekening van constructies : 1e deel .. D. VANDEPITTE 8%-10 8%-10 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14Vz-181/z 

8. De berekening van het gewapend beton en 
het spanbeton (par~m) ........... F. RIESSAUW 10-11 V2(1 8%-10(2) 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW l41/z-18V2(b) 

9. De geschiedenis der bouwkunst en 
urbanisme .................. L. HENDRICKX 

(1) =eerste halfJaar (2) = tweede halfjaar 
(b) =om de veertien dagen 

zaterdàg Plaats 

10-11% Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

·Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

8%-10 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

10. De algemene metallurgie, de siderurgie 
en de metallografie . . . . . . • . . 

partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie- . . . . . . . 

partim : de metallografie 

11. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
w nijverheid . . • . . . . . . . . . . . 
w 
N 

1 
12. Inrichtingstechnieken van het gebouw 

(1) = eerste halfjaar 

' 

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

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

A. DE SY 10-11% (le helft 1e sem.) 

J. VlOTS 10-11% (vanaf 2e helft 1e sem.) 

M.VANWORMHOUDT 10-117'2(1) 

J. CNOPS 10-11Vz(2) 

(2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
w 
w 
I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proefburgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titulo.ris · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De hygiëne der agglomeraties en gebouwen J. CNOPS 10-11Yz(l) 8Yz-10(2) 

-
2. De geschiedenis der bouwkunst en 

urbanisme .................. L. HENDRICKX 

. 2' Praktische oefeningen ............ L. HENDRICKX -
-

3. De beroepspraktijk 
a • • • • • • • • • • • • A. DE VRIES llYz-13 

3' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 8Yz-13 
14Yz-18Yz 14%-18Yz 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11 Yz-13(2) 
~ 

5. De berekening van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-11 Yz(2) 8Yz-10(1) 

5' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14Yz-18%(a) 

6. D~ berekening van constructies : 2e deel ... D. V ANDEPITTE 8%-10 

- 10-1P/z(2) 

6' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14Yz-18Yz. 

7. De bouwwetgeving ............. R. SENELLE 11%-13 
------- ~---------·----- --

(1) = eerste halfjaar . (2) =tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 

zaterdag Plo.ats 

I 

Plat., 22 

9Yz-11(1) 
8Yz-10(2) Plat., 22 

11-13(1) 
10-13(2) Plat., 22 

Plat., 22 

.. 
~ Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zqterdag Plaats 

(• 

8. - De staat- en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 

9. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) Plat., 22 --

10. Inleiding tot ind.ustrieel beheer (fac.) .... A.r VLERICK 8Y2-10(l) 14V2-l7~12(1) Plat., 22 -
11. Maèhines voor het behandelen van 

goederen (fac.) , J. DE RIES "45 uur/jaar Plat., 22 ..... ·- ......... 
I -w 
w ·' 
~ 

I II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
minstens 45 uur te kiezen uit : -

1. De cursussen van het aanvullend jaar ingenieur in de bouwmechanica cf. pag. 35 3 en 354 
2. De cur:sussen van de licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. pag. 175 en 176 
3. Andere aan het Universiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, de promotor van het eindelaarswerk gehoord. 

<' 

.. , . 

/ 
·-· . ,. . ~ · ' -

' · I' 
r :- -- --. - - - - .. --- - ._ -;;;;; .=- -------: -- . --- - - ....;;;_ =~-=--==--=- - -- ~ - - .. -- - - - --- - - - - -- . - --=-= . . ~ . . -~-

(1) =-eerste halfjaar (2) = tweede ·halfjaar 

'· 

/ 



w 
w 
VI 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen · Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT 1(~11% ' 

1' Praktische oefening~n ............ M. VANWORMHOUDT H%-18'/z(2) 

2. De beginselen der röntgenanalyse ...... W.DEKEYSER 11%-13(1) 

3. De kinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(2) . 
11%-13(2) 

-
3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% ~ 

4. De regeltechniek .•••........... A. VAN CAUWENBERGHE 11%-13(2) 1(}.11 %(2) 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8%-11%(2) 

5. De beginselen der analytische scheikunde .. J. HOSTE 1P/z-13(1) 8%-10(1) ' 

5' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(1) 

6. De aanwending der brandstoffen ...... G. HERPOL 11%-13 

7. De studie der textielvezels ......... G.RAES 10-11'/z 

8. De veerkracht, het weerstandsvermogen der 
bouwstoffen, de beginselen van de. s~bili-
teit van de bouwwerken ........... F. RIESSAUW 8%-10 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 8'/z-11 'lz( 2) 14'/z-18%(2) 

9. Hydraulica ......•........... G. TISON 1 (}. 11 'lz(l) 

9' Praktische oefeningen .. ' ......... G. TISON 14'/z-18%(1) 

10 . . De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .... . ......... F. VANDERHEY DEN 8'/z-10(1) 

10' Praktische oefeningen .... ......... F. VANDERHEYDEN 8 uur/jaar 
L..- -- - -- -- - -----

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 
--



~ .. 
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

/ 

2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 
~ 

~ 

Leergangen Titularis , maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

\ 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 10-11%(2) 8%-10(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-18Vz Plat., 22 
I 

2. De algemene metallurgie, de sederurgie, de - . -

metallografie ·-

partim : de ·algemene metallurgie en -
siderurgie .................. A. DE SY 10-11Yz (1e helft 1e sem.) Plat., 22 

I 
w partim : de metallografie .......... J. VlOTS 10-11Yz (vanaf2e helft 1e sem.) ' Plat., 22 w 
0\ 

I 3. Ue industriëlt! scheikunde : organisch 
gedeelte ................... G, GOETHALS 8%-10(1) Plat. , 22 

3' Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS · 8%-12% Plat., 22 

4. De industriële bouwwerken , . . . . . . . . . G.HERPOL 8%-10 Plat., 22 

5. studie en aanwending van de machines . . . . N. (H. SOMERLING) 8Yz-10 Plat., 22 

5' Praktische oefeningen 
'-

N.(H. SOMERLING) 11%-13 Plat., 22 ............ -

6. De bijzondere technologie der spinnerij 10-11%(1) 
en der weverij (le deel) ........... G. RAES 11%-13 10-11% Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ............ G.RAES 14%-18% Plat., 22 I 

7. De oefeningen over de studie der - -
textielvezels ................. G. RAES 14%-18% Technicum 

8. De werktuigmachines en hun 
- -- --- - --

aanwendingen ................ C. DEKONINCK 8%-10 Plat., 22 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

- -



w 
w 
-.....) 

. 
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOL_EN 

3e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

. -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De bijzondere technologie van de ververij F. BOSCH - 10-11% .. 
1' Praktische oefeningen ............ F .. BOSCH 8%-13(2) 

2. De studie der kleurstoffen .......... G.GOETHALS lPh-13(1) -

3. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H.HAEMERS 8%-10 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 111/2·13(2) 

5. De bijzondere technologie van de spinnerij 
en van de weverij (2e deel) ......... G. RAES 8%-10 10-11%(1) 

5' Praktische oefeningen ............ G. RAES 14V2·18% 14%-18% 14%-18V2 

6. De bijzondere technologie van het 
áppreteren, 
partim : mechanische methodes ....... G. RAES 10-11V2(1) 
partim : scheikundigè methodes ....... G. GOETHALS 8%-10(1) 

7 ._ De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE - 11%-13(2) 

8. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis .............. W. SOETE UV2-13(1) 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) 

11. Inleiding tot ind_ustrieel beheer (fac.) ..... A. VLERICK 8V2-10(1) 14%-17V2(1) 

( 1) = eerste halfjaar (1) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22,..... 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



I 

I 
w 
w 
00 

I 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. De waarschijnlijlèheidsrekening 

1' Praktische oefeningen • . . . 

2. De kinematica en de werktuigendynamica 

2' Praktische oefeningen ............ 
3. De technische thermodynamica ....... 
3' Praktische oefeningen ............ 
4. De fysische scheikunde ........... 

- 5. De theoretische natuurkunde . " ..... ·. 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. De aanvullingen van de wiskunde ...... 
7. Aanvullingen van de analytische mechanica 

8. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde ..... , ........... 

9. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. 

10. De beschrijving van de werktuigen . . . . . . 

( 1) = eerste halfjaar 

1 e Proef natuurkundig ingenieur 

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

P. DlNGENS 11%-13(1) 

P. DINGENS 11%-13(2) . 
R.DECHAENE 8Y2-10(1) j 

R.DECHAENE 1) 14Y2-18Y2( 

G.HERPOL 1()-11 %(2) 

G.HERPOL 14Y2-18% 

A. RUTGERS 11Y2-13(1) 
10-11 Y2(2) 

J. VERHAEGHE 8V2-10 8%-10 

J. VERHAEGHE 14Vz-18Vz I 

C. GROSJEAN 10-11Vz 

R.MERTENS 10-11 V. 14%-16(1) 

C. GROSJEAN 3 11 Vz-13 

M.VANWORMHOUDT 11Y2-13 I 11%-13 

N . 81/2-10 
- -

(2) = tw eede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 
---
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
w 
\0 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef natuurkundig ingenieur , 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Richting A : Kernwetenschappen 
1. De warmteoverdracht . ~ · . . . . . . . . . . G. HERPOL · 8%-10 

1' Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I G.HERPOL 141/2-18% 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 
1. De röntgenanalyse .............. W. DEKEYSER 10-11%(1) 

1' Praktische oefeningen ....... . .... W.DEKEYSER 15-19(1) 

Richting C : Elektronica 
1. De regeltechniek . • . . . • . . . . . . . . . A. VAN CA UWENBERG HE 11%-13(2) 10-11Y2(2) 

1' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 45 uur/jaar 

. 
-

"' 

-
~. \ 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

za.terdag Plaats 

Technicum 

· Technicum 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef natuurkundig ingenieur 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag "WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. De theoretische elektriciteit . . . . . . . . . N • 1().13(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ N. 141h-18Y2(1) Technicum 

2. De experimentele natuurkunde ....... J. VERHAEGHE 10-11%(1) Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen J. VERHAEGHE 14Y2·18Y2 - Rozier, 44 
- . 

I t f fIt f f f I f f -
3. De grondige studie van de wiskundige 

I natuurkunde -
w a. partim : relativistische quanturn 
+::> mechanica(*) ............... C. GROSJEAN 10-11%(1' Plat., 22 
0 b. partim : lage en~rgie kernfysica (*) P. PHARISEAU 14-15%(2 KriJgslaan, 271 
I 

.... 
4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11Y2 8%-10 Plat., 22 

4' Praktische oefeningen . ·-.......... W.SOETE I 14%-18% Plat., 22 

5. De trillingen ................. A. VAN CAUWENBERGHE 8Y.z-10(1) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ...... . ..... A. VAN CAUWENBERGHE 8%-111/2(1) Plat., 22 

6. De fysi~che scheikunde - f ' 'I I I I I tI I A. RUTGERS 11%-13 Plat. , 22 

7. De technologie ............... W.SOETE llY2-l3(1 Plat., 22 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Richting A : Kernwetenschappen 
1. De hydrauliea ................ G. TISON ·- 10-11 %(1) Plat., 22 

r~ 1' Praktische oefeningen f f I • :-:: • •• I ..: • - · f I I f G. TISON 141/2-18Y:(l) / Plat., 22 
~-- r - • -

2. De aanvullingen van de hydraulica ...... G. TISON 8Y2-10(2) Plat., 22 
r 

(*)de studenten hebben de keuze tussen één der beide partims (2) = tweede haltjaar 
t 1) = eerste halfjaar 

' 
- -----
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef natuurkundig ingenieur 
. .• -

Leergangen ... Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 

1. De inwendige bouw van de stof ....... W.DEKEYSER 

1' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 60 uur/jaar 

2. De metallografie ........ ·- ...... J. VIDTS 81/2-10 
-

2' Praktische oefeningen ............ J. VID.TS 8Ih-11 Ih(l) .. 
Richting C :Elektronica 

1. De circuittheorie en de elektrische metingen J. VAN BLADEL 10-llih 

1' Praktische oefeningen ............ J. VAN BLADEL 14V2-18Ih(2) 

2. De elektroacustica te I Iet et Ie I eI I J. VAN BLADEL llV2-l3(1) 

-

".. 

- / '' 

~ 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

10-llih Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

-
Plat., 22 

I 

.. 
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/ FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef natuurkundig ingenieur 
r·.-

Leergangen Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

I. GEMEENSCHAPPEUl KE CURSUSSEN 
1. De experimentele natuurkunde ....... J. VERHAEGHE 81/z-10 Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen ............ J. VERHAEGHE 14%.-181/2 Rozier, 44 

2. D~ beginselen van het nijverheidsrccht . .. P. KLUYSKENS 11%-13(2) Plat., 22 

3. De staat- en sociale huishoudkunde . .... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Richting A: Kernwetenschappen 
1. De uitwisseling van de materie tussen fazen G. GOETHALS 10-111/z Plat., 22 

1' Praktische oefeningen I' I I I I I I I I I I G. GOETHALS 14-18(2) Plat., 22 
N 

2. De kernfysica ................ J. VERHAEGHE . 8Y2-10 Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen ............ J. VERHAEGHE 14%.-1-81/z Rozier, 44 

3. Technologie van de reactormaterialen .... F.BOSCH 10-11%(1) Plat., 22 

4. Inwendige bouw van kernreactoren . .... F. VANMASSEJ'lHÖVE : 22V2 uur/jaar Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ............ F. VANMASSENHOVE 30 uur/jaar Plat., 22 

5. Uitwendige bouw van kernreactoren, partim : 
metalen constructie ............. W. SOETE 11:14 uur/jaar " 

6. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : betonconstructie .... ....... F. RIESSAUW 11% uur/jaar 

7. Theorie van de kernreactor ......... F. V ANMASSENHOVE 45 uur/jaar 

7' Praktischt: oefeningen ............ F. VANMASSENHOVE 30 uur/jaar 
' -

Richting B :Inwendige bouw der materwten -- I= -- --· -
1. De ujtwisseling van de materie tussen · fazen G. GOETHALS 10-11Y2(1) 8%.-10(1) Plat., 22 

1' -Praktische oefeningen I I I tI t • tI I • I G. GOETHALS 14-18(2) Plat., 22 
( 1) - eerste halfjaar (2)- tweede halfjaar 

- -
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef natuurkurldig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

2. De kernfysica ................ J. VERHAEGHE 8V2-10 

2~ Praktische oefeningen ............ J. VERHAEGHE 14%-18% 

3. De elektronica ................ M. VANWORMHOUDT 8V2-10(2) llV2-l3(1) 

3' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 

4. Fysische metaalkunde e eI e e e e eI I Ie J. VIDTS ·10-llV2 
.... 

Richting C : Elektronica ~ 

1. De elektronica ................ M. VANWORMHOUDT 8%-1 0(2) 1 P/2-13(1) 

1' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 

2. De lichttechniek . . . . . . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL 10-11V2(2) 

3. Aanvullingen van de regelteemek ...... A. VAN CAUWENBERGHE 8%-10(1) 

FACULTATIEVE CURSUSSEN 

Handels- en nijverheidsboekhouden ..... C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) 

Inleiding tot industrieel beheer · . . . . . . . A. VLERICK 8V2-10(1) 14V2-1?V2(1) 
'-------·-- -- -----

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

8%-12V2(2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

8V2-12V2( 2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

Enig examen van ingenieur in de vervoer- en_ voertuigtechniek 

Leergangen Tit(l.laris maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. De aerodynamica . . ... . . . . . . . . . . . N. ~ . 22% uur/jaar 

2. De aanvullingen van de beschrijving der 
werktuigen . . . . . . . . . . .. . . . . . . N • 45 uur/jaar 

3. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N • 221/2 uur/jaar 

4. Elektrische tractie . . . . . . . . . . . . . . N • 
' 

221/2 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaar 

5. Scheepsbouw . . . . . . . . . . . . . . . . ·N • 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 
I 

6. Spoorvoertuigen N • 45 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaat : 
w . . . . . . . . . . . . . . . 
t 7. Automobielbouw . . . . . . . . . . . . . . N • 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

I 8. Vliegtuighouw . . . . . . . . . . . . . . . . N • 45 uur/jaar 

9. Spoorwegexploitatie N • ' 45 uur/jaar . . . . . . . . . . . . . 
10. Infrastructuur van havens ' .......... N. 15 uur/jaar 

11. Aanleg van stations en exploitatie van 
~ 

havens en stations . . . . . . . . . . . . . . N • 30 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

12. Inleiding tot industrieel beheer ....... N. 22% uur theorie en 221/2 uur oefeningen/jaar -
13. Verkeersonderzoek in verband met 

ruimtelijke planning . . . . . . . . . . . . . N • 45 uur/jaar 

14. Handels- en zeevaartrecht, partim : begin--
selen van vertoerwetgeving en zeevaartrecht . N. 22% uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1. De aanvullingen van de metallografie : 

fysische metaalkunde N. 45 uur theorie en 60 uur oefe-ningen/jaar . - ; ............ 
- g-;;;; 2. a. Het gebruik van rekenmachines in de -- ·-;----;:;:;;;._-= :-:._~ ~ --=---=-=---=-------- .. - -- -----=== -regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . N • 22V2 uur/iaar 

b. Wiskundige beleidstechnieken . . . . . . N • 45 uur theorie en 45 uur oefeningen/jaar 
-



w 
~ 
VI 

I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen aardkundig ingenieur (aanvullend studiejaar) 

·- ' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De aanvullingen der toegepaste aardkunde 
(studie der ertsligplaatsen, geologie van 81/z-10 
petroleum, fysische prospektiemethodes) .. W. DE BREUCK lO-llY2(2) 

2. Praktische oefeningen .. " ......... W. DE BREUCK 10-lP/2(1) 141/z-18Y2(1) 

3. De fysische aardrijkskundè en de aardkunde 
(speciale ontwerpen, o.a. aardkunde van ' . -
Kongo) ................... A.HACQUAERT 22V2 uur gedurende het le semester 

4. Praktische oefeningen (aardkundige opname 
van een bepaald gebied en kartering) .... A.HACQUAERT 22% uur gedurende het 1e semester 

5. De hydrologie ................ A.HACQUAERT 221/z uur gedurende het 2e semester 

6. Praktische oefeningen in de petrografie ... A.HACQUAERT 22% uur gedurende het 1e semester 

7. De petrografie en petrologie ......... A.HACQUAERT 22V2 uur gedurende het 2e semester 

8. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 
algemene bouwwijzen, partim : , 

grondmechanica . . . . ~ . . . . . . . . . . E. DE BEER 11 Y2-13(1) 

9. De paleontologie .............. J, DE HEINZELIN 11 Y2-13 

10. Praktische oefeningen .. " ......... J. DE HEINZELIN 30 uur/jaar 

. I I I I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat. , 22 

Plat., 22 

. -
Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

' -

Plat. , 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

I 
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F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen (aahvullend studiejaar) 

Leergangen 
-

I. GEMEENSCHAPPELiJKE CURSUSSEN 
1. De fysische grondslag van de kernenergie 
1' Praktische oefeningen 

2. Instrumentatie ............. . 
3. Inleiding tot de natuurlijke en kunstmatige 

radio-activiteit . . . . . . 
4. Theorie van de kernreactor 
4' Praktische oefeningen 

5. De regeling van kernreactoren en kern-
centrales (le deel) .. 

5' Praktische oefeningen ...... 
6. Technologie van de reactórmaterialen 

7. SQeciale metallurg!e 
8. Inwendige bouw van kernreactoren 
8' Praktische oefeningen .. 
9. Uitwendige bouw van kernreactoren, 

partim : metalen constructie 
10. Uitwendige bouw van kernreactoren, 

partim : betonconstructie . . . . . . . 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Groep/ 

11. Industriële bereidingen van radio-actieve 

Titularis 

J. VERHAEGHE 

J. VERHAEGHE 

J. VERHAEGHE 

A. RUTGERS 

. • , F. V ANMASSENHOVE 

F. V ANMASSENHOVE 

A. VAN CA UWENBERG HE 

A. VAN CAUWENBERGHE 

F. BOSCH 

H.HAEMERS 

F. VANMASSENHOVE 

F. VANMASSENHOVE 

W.SOETE 

F. RIESSAUW 

stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I F. BOSCH 

81/2-10( 1) 
10-11%(2) 

14v2-181/2 1 I I 
10-111/2 
-

11%-13(2) 

I 45 uur/jaar 
30 uur/jaar 

22% uur/jaar 

14Vz-18V2(2) 

81/2-1 0( n 1 

8V2-l_Q{1}_ I I 
22% uur/jaar---
30 uur/jaar 

11 ~ uur/jaar 

11 1'4 uur/jaar 

10-11%(2) 

__ _ 111' Praktische oefeningen ..... , •...•• , F. BOSCH ~ o- _ l __ 14-.18 

( 1) = eerste halfjaar ' (2) = tweede halfjaar 

zaterdag P/(JJltS 

Rozier, 44 
Rozier, 44 
Rozier, 44 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 ---
Plat., 22 -Technicum 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat.. 22 
Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHA~PEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen (aanvullend studiejaar) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Elementaire begrippen van de inwendige 
bouw der stof . ' .............. W. DEKEYSER 8%-10 

12' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER 15-16 

13. Bijzondere scheidingsmetheden in verband I 
met de tracertechnieken ........... J. HOSTE 8Vz-10(1) 

13' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 60 uu.r/jaar 

14. Praktische oefeningen over nr. 7 ....... H.HAEMERS 15-18(2) 

Groep/I 
15. De warmteoverdracht ............ G.HERPOL 8112-10 

15' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 120 uur/jaar 

16. De regeling van de kernreactoren en . 
kerncentrales (2e deel) .... ' ...... A. VAN CA.UWENBERGHE 22Vz uur/jaar 

I I •! I 
Groep I:· burgerlijk scheikundig en burgerlijk metaalkundig ingenieur. 
Groep IJ: burgerlijk werktuigkundig, burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur 

en overeenstemmende wetenschappelijke graden. 

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

I 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
J 

Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag, . dinsdag l woensdag I donderdag! vrijdag I zate;dag Plaats 

I 

1. Theorie van het schip ............ V. FERDINANDE 112% uur/jaar Plat., 22 

1' Praktische oefeningen . ............ V. FERDINANDE 285 uur/jaar Plat., 22 

2. Scheepsbouwkunde en scheepstechnologie . J. NIBBERING - 112Yz uur/jaar Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ............ ). NIBBERING 240 uur/jaar Plat., 22 
-

I 3. Stoomketels, zee- en hulpwerktuigen .... N. 45 uur/jaar Plat., 22 
w 
~ 3' Praktische oefeningen N. 60 uur/jaar Plat., 22 00 ............ 
I 

4. Elektriciteit in de scheepsbouw ....... L. PINTELON - 22% uur/jaar Plat., 22 

-
' ~ 

I 

,. . . ' .. -· 

-- -- - -- - - ;;. .. := =-===-=-==~"""' .. ~=--· .__- ---==== 
~- -

' 
* 

-

- ---
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2' 

3. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenie~r 

: - -
- maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

. 
Leergangen Titularis 

.. 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

De aanvullingen van de elektrothermie, 
partiro van elektrometallurgie ........ F. BOSCH 22Yz uur/jaar -
De aanvullingen van de elektriciteit en haar 
toepassingen op de nijverheid, uitgezonderd 
elektr(}oacustica en verlichtingstectmiek, 
partiro : elektrische machines ........ L. PINTELON 135 uur/jaar 

partiro : industriële elektrische metingen .. L. PINTELON 45 uur/jaar 

partiro : theoretische elektriciteit ...... N. 67Vz uur/jaar 

partiro : elektrische installaties ....... N. ~ 9 uur/jaar 

partiro : fundamentele elektrische metingen M. VANWORMHOUDT 6 ?Yz uur/jaar 

partiro : beginselen van communicatie-
systemen .................. M. VANWORMHOUDT ' 22Yz uur/jaar 

Praktische oefeningen : 
partiro .................... L. PINTELON 240 uur/jaar 
partiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 102 uur/jaar 

partiro .................... M. VANWORMHOUDT 240 uur/jaar 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A: Sterkstroom 
De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partiro : bouw 
en berekening der ~lektrische machines . . . N • 90 uur/jaar 

------ -----

, 

Plaats 

Plat., 22 -

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
Technicum 

Technicum 

Plat., 22 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch i1;1genieur 
, 

.. 

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

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 120 uur/jaar Teèhnicum 

4. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partim : 
centrales, krachtoverbrenging en traktie . .. . N • • 90 uur/jaar Plat., 22 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . .. . N • 120 uur/jaar Technicum 

5. De aanvulJfugen van de elektriciteit en haar 
I toepassingen op de nijverheid, partim : 
w verlichtingstechniek ............. J. VAN BLADEL 22lh uur/jaar Pla:t., 22 
Vl 
0 

5' Praktische oefeningen 45 uur/jaar Technicum 
I ............ J. VAN BLADEL 

Richting B : Zwakstroom 
3. De elektriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid: grondige cursus, partim : ketens, -
straling ................... J. VAN BLADEL 90 uur/jaar Plat., 22 

3' Praktische oefeningen ............ J. VAN BLADEL 120 uur/jaar Technicum 

4. De elektricitéit en haar toepassingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partim : tele-
grafie, telefonie, radi<relektriciteit ..... M. VANWORMHOUDT 90 uur/jaar Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT - 120 uur/jaar Technicum 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 
toepassingen op de nijverheid, 
a. partim : verlichtingstechniek ....... J. VAN BLADEL 22lh uur/jaar Plat., 22 

a' Praktische· oefeningen - --· -- - --;;_-- - -=== ___ ""':'" -- 45 uur/jaar Technicum ........... J. VAN BLADEL - - - - - - - - - ---

' .. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN <;. 

\ Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maan.dagl dinsdag I woensdag! donderda1 vrijdag I zaterdag 

b. partiin : elektro-acustica . • . . . . . . . . J. VAN BLADEL 22~ uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . • . . . . . • . . . J. VAN BLADEL 60 uur/jaar 

6. Het gebruik van reken~achines in de 
regeltechniek ................ A. VAN CAUWENBERGHE 22~ uur/jaar 

Richting C : Elektrothermie en elektrochemie 
3. De aanvullingen van de elektrothermie, 

partim : elektrometallurgie ......... F. BOSCH 45 uur/jaar 

3' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 240 uur/jaar 

4. De aanvullingen van de elektrochemie .... F. BOSCH 45 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de metallurgie, 
partim : elektrosiderurgie .......... A. DE SY 22Y2 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............ A. DE SY 60 uur/jaar 

6. De elektro-metallurgie, der metalen buiten 
het ijzer ................... H. HAEMERS 22Y2 uur/jaar 

6' Praktische oefeningen ............ H. HAEMERS 60 uur/jaar 

7. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid: grondige cursus, partim: 
centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar ; 

T Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar 

N.B. De burgerlijk scheikundig ingenieurs die het aanvullend jaar volgen, moeten de cursus "De elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid" (Prof M. 
VANWORMHO UDT) instuderen. 

-

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 



' FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

- Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-:- I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Interne elektronica . . . . . . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT 8%-10 

2. Statistische communicatieleer . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT llVz-13 

3. Elektronische meetmethodes en systemen . . M. VANWORMHOUDT 8Vz-10 

4. Elektrische terugkoppelingssystemen . . . . N. 10-llVz 
I 
~ 5. Topologische netwerktheorie . . . . . . . . N. drie voormiddagen op het einde van het tweede semester 
N , 

I _6. Veldtheorie : ', 
(le deel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL - 14Vz-16 
(2edeel) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11%(1) 

7. Netwerksynthese .............. J. VAN BLADEL 16-17Vz 
1 

II.CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén of meer cursussen naar keuze, elk over mini-
mum 45 Uür, met de instemming van de examen- -. 
commissie, door de examinandus gekozen uit het 
studieprogramma van de universiteit. ' -

I - .. -

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

. ' I I 

I 

(1) = eerste _halfjaar .,. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Gebruik van ordinatoren, programmeren -

en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8%-10(1) 

1' Praktische oefeningen ............ C. GROSJEAN 141/2-16(1) 

2. Mechanica van de continua ......... R.MERTENS 81/2-10 

3. Rheologie van materialen .......... F. RIESSAUW 10-11%(1 

4. Spanningsanalyse met de .methode van de 
eindige ele.menten .............. R.DECHAENE 10-111/2(2) 

4' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 141/z-17Yz(2) 

5. Bezwijkberekeningen voor constructies van 
gewapend of voorgespannen beton ..... F. RIESSAUW 10-1P/z(l) 

5' Prakti~che oefeningen ............ F. RIESSAUW 141/z-17Yz(1) : 

6. ·Platen met inbegrip van de vloeilijnen-
theorie ..•........•..•..... F. RIESSAUW .10-11%(2) 

6~ Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14Yz-171/z(2) 

7. Bezwijkanalyse VQOr stalen constructies ... D. VANDEPITTE 10-llYz(l) 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 141/2-171/2 
(l)(a) 

8. Schalen ................... D. VANDEPITTE 111/z-13 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 

-.. 

zaterdag Plaats 

Piat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
-

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 . .. 



w 
VI 
~ 
I 

-
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - _SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

· 8' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-17% 14%-17% 
(2)(a) (l)(a) 

9. lnstabjliteitsverschijnselen · .......... . D. VANDEPITTE 10-11 '12(2) 

9' Praktische oefeningen - D. VANDEPITTE 14%-17% ............ 
(2)(a) 

10. Grondmechanica (aanvullingen) ....... E. DE BEER 1 0-11 '12(1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER 14%-17%(1) 

11. Aeroëlasticiteit ............... G. TISON 11%-13(2) 

12. Trillingen van constructies . . . . . . . . . . J. DE RIES 14%-16(2) 

12' Praktische oefeningen ............ J. DE RIES 16-17%(2) 

13. Breukffiechanica ............... W. SOETE 10-11%(2) 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Tenminste één cursus te kiezen uit .· 

13. Experimentele methodes -
a. spanningsmetingen ............ W.SOETE 11%-13 

b. modelonderzoek ............. D. VANDEPITTE (1) öf 
(2) 

14. Planningstechnieken ............. H. MULLER 

·- - -· --- --~ - - . - - - T -- - -. -- . - -- - -- . - - . -- --

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
Indien de cursussen over 2 studiejaren gevolgd worden : maandag en donderdag gedurende het 1e jaar 

dinsdag en vrijdag gedurende het 2e ja~ 
---

-~ 

zaterdag 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 '12(1) Plat., 22 

- --,:_ -- - -

(a) = om .de veertien dagen 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur 

- .I 

maa_ndagl dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag Leergangen f Titularis Plaats 

Inleiding tot het wetenschappelijk 
bedrijfsbeheer in het algemeen en 
situering van het produktiebeheer 
in het bijzonder ............... A VLERICK 45 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen van de statistiek op de 
industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Mathematische beleidstechnieken en de 
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H. MULLER 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Wiskundig voorraadsbehecr en de 
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer N. 30 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Grondige studie van het produktiebeheer . . N . 90 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

Economie van investeringsprojecten 
(enginering economies) . . . . . . . . . . . N . 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Automatische behandeling van gegevens in 
het bedrijfsbeheer . . . . . . . . . . . . . . N . 60 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen voor industriële automatie . . N . 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 
I 

\ I 

... -~ 

I 

(aag p 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPENT SPECIALE SCHOLEN 

Vrije leergangen 
... 

Leergangen Titularis maandag I· di~sdag I wo;n_~dag I donderdag' vrijdag I zaterdag Plaats 

-
1. Het zuiveren van industrieel afvalwater ... F. BOSCH 22Yz uur/jaar : dag en uur later te bepalen Plat., 22 

2. De luchtpollutie en het verhoeden ervan .. F. BOSCH 221fz uur/jaar.: dag_ en uur later te bepalen Plat., 22 

3. Digitale processturing en proceskontrole 
computers .................. A. VAN CAUWENBERGHE 221fz uur/jaar : dag en uur later te bepalen Plat., 22 

4. Overzl.cht van de hulpwetenschappen van 
.. 

het bedrijfsbeheer met praktische St. Pieters-
oefeningen • . • . • . • . • . . · . . . . . • , A. VLERICK 115 uur/jaar: dag en uur later te bepalen nieuwstr., 49 

I _ 5. Algemeen beheer .............. A. VLERICK 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen St. -Pieters-
w nieuwstr., 49 . VI 
0\ 

I 6. Inleiding tot de socio-psychologie van het " 
bedrijfsleven ................. P. COETSIER 221fz uur/jaar: . dag en uur later te bepalen Plat., 22 

7. Produktiebeheer ............... H. MULLER 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen St.-Piete~s-
nieuwstr., 49 

8. · Informatièsystemen ............. G. DE PAUW 221fz uur/jaar 

9. Commercieel beheer ............. J. de RIJCKE 45 uur/jaar 

10. Computertechnologie ............ D.DESCHOOLMEESTER 221fz uur/jaar St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

11. Financieel beheer .............. L. DEWULF 45 uur/jaar St.-Pieters-
nieuwstr~, 49 

12. Beheerscontrole ............... L. DEWULF 45 uur/jaar St.-Pieters-
- nieuwstr. ; 49 

1-:-- 13. Personeelsbeheer 
;;., 

45 uur/jaar 

I 

.............. M.EMBO ~·~ - - . St.-Pieters--. nieuwstr., 49 : 

14. Sociaal- psychologische aspektcn van het 
bedrijfsbeheer ................ W. MUSSCHOOT 45 uur/jaar 

---



. FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 februari 1968) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8 - Tel. 25.74.68 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de economische weten
schappen 
richtingen voor de licentie en het doctoraat : 
- algemeen economische 
- bedrijfseconomische 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten-
' schappen 
- Doctor in de handelswetenschappen (tot het einde van het acad~misch jaar 

1973-1974) 
. - Speciaal doctoraat in de handelswetenschappen (tot het einde van het 

academisch jaar 1976-1977) 
- Speciaallicentiaat in de accountarzcy en het fiscaal recht(*) 
- Speciaallicentiaat in de marketing en de distrib.utie (*) 

- Speciaallicentiaat in de economische statistiek en de econometrie(*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot de kandidatuur in de economische wetenschappen : zij die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 
1) aan de tÓelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, S 2, 1 o van het 

koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf.p. 16); 
2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 

Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenschappe
lijke of modem-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende ·voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vatten 
(koninklijk besluit van 11 juli 1959, art. 1, § I, 1° en 3°); 

3) he.t bewijs leveren dat met goed gevolg één der voorber.eidende 
proeven, bedoeld bij de artikelen 10, 1 Obis of 1 Z der wetten op het 
toekennen der academische graden en het programma der universi
taire examens (coördinatie op 31 deèember1949) werd afgelegd; 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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4) houder zijn van het getuigschrift van de voorbereidende proef tot de 
kandidatuur in de handelswetenschappen; 

5) houder zijn. van één van de diploma's vermeld in het besluit van de 
Raad van Beheer van 26 februari 1964, art. 5, aangevuld bij het 

besluit vari de Raad van Beheer van 9 oktober 1968 (cf. p. 18). 

B. Tot de licentie in de economische wetenschappen : 
1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de 

economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het 
toekennen van de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van 
de Economische Wetenschappen; 

2) houder zijn van een door het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 
of van een door de Universitaire Faculteiten St. lgnatius te Ant
werpen uitgereikt diploma van "kandidaat in de toegepaste econo
mische wetenschappen" mits te slagen voor een toelatingsexamen 
waarvan de stof d~ volgende cursussen omvat : 

Organisatie en techniek van handel en financiewezen 
- Economische structuur van België 
- Economische documentatie, met praktische oefeningen: . 
(Voormeld toelatingsexamen mag na tenminste één jaar studie tijdens 
dezelfde examenperiode als het examen van de Ie · licentie in de 
economische wetenschappen worden afgelegd (besluit van de Raad 
van Beheer van 11 december 1968); 

3) kandidaten in de handelswetenschappen . en · houde.rs van een daar
aan gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer 
der Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
·Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het licentiaat
examen toegelaten worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk ver
zoek tot de deken van de Faculteit van de Economische Weten
schappen te richten, vergezeld van een kopie van hun kandidaats
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toe ge la ten onder 
andere voorwaarden dan deze l5epaald in de toelatingsvoorwaarden 
(11 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 licenti'aat in de 
economische wetenschappen, algemeen-economische richting of be
drijfseconomische richting, verkrijgen na tenminste twee jaar studie 
en mits zij slagen voor twee examengedeelten (besluit van de Raad 
van Beheer van 11 december 1968). 
De examenstof over ieder der beide richtingen kan bekomen worden 
ofwel bij de Pedel van de Faculteit van de Economische weten
schappen, Pasteurlaan 2, ofwel op het Dekanaat van de Faculteit Eco
nomische wetenschappen, Universiteitstraat 8. 
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Mogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in · de economische wetenschappen 
kunnen, onder de voorwaarden vastgesteld bij besluit van de Raad van 
Beheer van 8 december 1965, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cur
sussen van de beide richtingen cumuleren. 

De studenten die het getuigschrift van de 1 ste licentie in een be
paalde richting hebben verkregen, kunnen in een volgende examen
periode het getuigschrift van de 1 ste licentie in de andere richting be
halen. Het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen in 
de tweede gekozen richting, kan slechts behaald worden ten vroegste één 
academisch jaar na het verkrijgen .van het diploma van licentiaat in de 
economische wetenschappen van· de eerst gekozen richting. 

C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handels
wetenschappen : 
1) houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 september 1964 tot regeling van hét toekennen van de 
wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de E~onomische 
Wetenschappen; 

2) houder zijn van het diploma van licentiaat in de handels- en consu
laire wetenschappen, in de handels- en financiële wetenschappen, in 
de handelswetenschappen toegepast op de ontwikkelingslanden en in 
de economische wetenschappen, uitgereikt door de· Rijksuniversiteit 
te Gent overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
15 mei 1934 (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965); 

3) licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de 
Centrale Examencommissie en de houders van een daaraan gelijk-

. waardig geacht diploma, kunnen door de Raad van Beheer der 
Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der Facul
teit van de Economische Wetenschappen tot de aggregatie hoger 
secUndair onderwijs voor de handelswetenschappen toegelaten 
worden. Zij dienen daartoe een\ schriftelijk verzoek tot de deken der 
Faculteit vàn de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld 
van een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk ver
zoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden licentiaten in de 
handelswetenschappen, gediplomeerd door een avondschool, of die 

· tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan 
deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (11 A), in principe niet 
aanvaard. 

D. Tot de speciale licenties. 
1) .Tot de speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht : 

a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "bedrijfseconoinischè richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over "Openbare financiën (economische theorie en 
techniek)"; 
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b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "algemeen economische richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over de hierna vermelde vakken, die voorkomen op 
het leerplan van de "bedrijfseconomische richting": 
- De praktische oefeningen der bedrijfseconomie, deel : leer van de 

· kostprijs; 
Bedrijfsec.onomie, deel : leer van de financiering en · balans-

. analyse, partim : balansanalyse, met praktische oefeningen; 
Leer van de organisatie der ondememi11g; 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische 
oefeningen; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het konink1ijk besluit van 30 
september 1964, mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de 
hierna vermelde vakken, die voorkomen op het leerplan van de "be
drijfseconomis,che richting" : 

Bedrijfseconomie, .deel : leer van de kostprijs, met praktische 
oefeningen; . 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleer en accountantsonderzoek, met praktische oefen,ïngen. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing en de distributie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "bedrijfseconomische richting"; 
b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "algemeen economische richting", alsmede de houders van 
het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, uit
gereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de 
in werkingtreding van het koninklijk besluit van 30 september 1964, 
mits · zij slagen voor een toelatingsexamen 9ver de hierna vermelde 
vakken, die voorkomen ·op het leerplan van de "bedrijfseconomische 
richting" : 

De commerciële functie in het bedrijf (structuur en techniek); 
- Marktonderzoek (methodes en technieken) (besluit van de Raad 

van Beheer va~ 8 febru(lri 1967). 

3) Tot de speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het laatstvermelde koninklijk 
besluit van 30 september 1964, mits zij slagen voor een examen over 
"Aanvullingen van wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in 
de economische wetenschappen - beide richtingen); 

b) de houders van het diploma van licentiaat in .de handels- en financiële 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig · de bepalingen die van ' 
kracht waren vóór de in werkingtreding van het laatstgenoemde 
koninklijk besluit van 30 september 1964; 
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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 
wiskunde" -(facultatieve cursus voor de licentie in de economische 
wetenschappen - beide richtingen); 

E. Tot het doctoraat in de economische of in de handelswetenschappen : 
1) Zij die houder zijn van de . corresponderende graad van licentiaat, 

behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de weten
schappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische Weten
schappen. Het examen wordt afgelegd in één van de volgende rich
tingen, naargelang van het licentiaatsdiploma : 
- algemeen economische richting; 
- bedrijfseconomische richting. 

2) De houders van een diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, overeen
komstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 mei 1934, 
zoals het later werd gewijzigd, worden eveneens toegelaten tot het 
doctoraat in de economische wetensch.appen, ingesteld bij het 
koninklijk besluit van 30 september 1964 (besluit van de Raad van 
Beheer van 12 april I 967). _ 

3) Voor de houders van het diploma van licentiaat in de handels- en 
consulaire wetenschappen, van licentiaat in de handels- en financiële 
wetenschappen of van licentiaat in de handelswetenschappen toege
past op de ontwikkelingslanden, uitgereikt door de Rijksuniversiteit 
te Gent, blijft tot het einde van het academisch jaar 1973-1974 de 
mogelijkheid bestaan om in de handelswetenschappen te doctoreren 
(besluit van de Raad van Beheer van 18 november 1964 ). 

4) Licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de 
Centrale Examencommissie en de houders van een daaraan gelijk
waardig geacht diploma, kunnen door de Raad van Beheer der 
Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
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 Econo
mische Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt individueel 
behandeld. Nochtans worden licentiaten in de handelsweten
schappen, gediplomeerd door een avondschool, of die tot de kandi
datuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan deze be
paald in de toelatingsvoorwaarden (Il A), in principe niet aanvaard: 

F. Tot het examen van speciaal doctor in de economische of in de handels
wetenschappen .: 
1) Degene die sedert tenminste twee jaar houder is van pet diploma van 

doctor in de economische wetensc4appen. 
2) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een door de Rijksuniver

siteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de handelsweten-

-361-



schappen kan, tot het einde van het academisch jaar 1976-1977 en 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 
1933, de graad van speciaal doctor in de handelswetenschappen ver
krijgen (besluit ván de Raad van Beheer van 2 juni 1965). 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

lo De kandidatuur in de economische wetenschappen : het examen dient 
afgelegd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd. 

2o De licentie in de economische wetenschappen : het examen dient afge
legd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede examengedeelte, een ver
handeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één van de 
vakken waarover het exame.n loopt en dat aangenomen is door de raad 
van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. ·De verhand~ling 
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 speciale licentie in : 
a) de accountancy en het fiscaal recht; 
b) de marketing en de distributie; 
c) de economische statistiek en de econometrie. 
Dit 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 verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde 
periode worden voorgelegd; 

5° Het doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
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 examinandus 
verdedigd worden. Zij dienen aan de. raad van de Faculteit' van de Econo
mische Wetenschappen te worden overgemaakt tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor het examen. Het examen mag slechts 
worden afgelegd tenminste één jaar na het behalen . van de graad van 
li een ti a at ; 
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6° Het speciaal doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
Het examen omvat in beide gevallen : 

het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 
zijnde een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie 
bijkomende stellingen of vraagstukkén; 
het verdedigen van dit proefschrift en van de daarbijgevoegde stellin
gen of vraagstukken vóór de examencommissie; 
een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen 
onderwerp. 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van het doctors
diploma worden afgelegd. 
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I FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
i 
I - '· 
I 

.. 1 e Kandidatuur in de economische wetenschappen . I 

I 

I 

Leergangen . · Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Wiskunde I, - 14-15% Univ., 2 

I 
met praktische oefeningen • . . . . . . . . • H. MULLER 8Vz-9% Univ., 2 

I 
I 2. Warenkennis en nijverheidstechnologie I, M.BEYAERT 1()1/z-12( 1) 15Vz-17(1) Univ., 2 
I .. 
i met demonstraties 14-16(1) Univ., 2 
i ............... 

I 
3. Algemene beginselen van het recht ..... W.DELVA 9-12 'Biandijnberg, 2 

I 4. Bedrijfsadministratie I, R. VANALDER- 9%-11 Univ., 2 
w 

met praktische oefeningen • • • • • • • • • • 0\ WEIRELDT 9-10%} 
~ 101/z-12 (*) Univ., 8 
I 

5. Zielkunde . . . . •. . . . . . . . ...... P. GHYSBRECHT 17-1"8% Blandijnberg, 2 

6. Economische structuur van België ...... M. ANSELIN 1514-16% Univ., 2 . 
-

7.. Economische encyclopedie en documentatie N. 8%-10 Univ., 2 

8. ' Algemene menselijke en economische 
aardrijkskunde • • • . . • . . • . . . . . . . . L. DE SMET 13-15 Blandijnberg, 2 

9. Hedendaagse economis~he geschiedenis ... J. DHONDT 9-10 Blandijnberg, 2 

10. Organisatie en techniek van handel en 
financiewezen ............ . ... C. DE PELSEMAEKER 10-11% Univ., 2 

,_ -

~ --- - - - - - -- - - ---.- - -- . - - - -· - -- - - - - -. ·-- -- -- -- - ·- -- - - - - ._ .-_- :-- --c...__,- -- --· 
(*) = telkens één groep 
( 1) = eerste halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 
/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
1. Wiskunde 11, 

/ 8Yz-10 
met praktische oefeningen .......... H. MULLER 10%-11% Univ., 8 

2. Warenkennis en nijverheidstechnologie 11, M. BEYAERT 14%-16 Univ., 2 . , 
met demonstraties- .. . • .. • . . . . . . . . . 10-12(*) Univ., 2 

3. Bedrijfsadministratie 11, R.VANALDER~LDT 14-15% Univ., 8 
-

met praktische oefeningen .......... 11-12% Univ., 8 

4. Handels- en zeevaartrecht .......... S. FREDERICQ 8%-10 8Yz-10 Univ., 8 

5. Algemene statistiek, met praktische 
oefeningen . . • . . • . • . . . . . . . . . . H. PICARO 14-15% Univ., 2 

6. Hedendaagse wijsgerige systemen ...... E. VERMEERSCH 9-10% Blandijnberg, 2 

7. E_conomie .................. M. VAN MEERHAEGHE 8-11 . Univ., 2 

8. Economische geschiedenis van België . . . . N • 45-uur/jaar (1e semester) Blandijnberg, 2 

9. Sociologie ............ ' ..... M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-11% Univ., 2 

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examengedeelte overeenkomstig het reglement van de examencommissie, het bewijs leveren dat hij 
een voldoende kennis bezit van twee- naar keuze van de examinandus - ·van de volgende talen: Frans, Engels en Duits. 

- ' 

(*) = telkens één groep 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen economische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Prijs- en inkomensleer, 8-9'12 
met praktische oefeningen .......... A.DEVREKER 9%-11 Vz( 2) Univ., 8 

2. Financiële economie I, 10%-12 
met praktische oefeningen • . . . . . . . . . V. DE RIDDER 14-15 Univ., 8 

3. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de kostprijs .......... R.VANALDER~RELDT 10V2-12V2(1) Univ., 8 - -

4. De geschiedenis van het economisch ··"" 

I de rik en ................... N. 8'12-10% Univ., 8 

w 5. Macr~economie (theorie en techniek) F. ROGIERS 15V2-17 Univ., 8 0\ ... 
0\ 

I 6. Demografie ................. ~· VERSICHELEN -
TERRYN 11%-12V2 Univ., 2 

7. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAEKER 8V2-10 Paddenhoek, 5 

-· 8. Statistiek (bijzondete vakken), met 
praktische oefeningen ............ H. PICARO 16%-18 Univ., 8 

9. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8%-10'12(1) Univ., 8 

10. Internationale economie ........... M. VAN MEERHAEGHE 11-121/2 Paddenhoek, 5 

11. NAAR KEUZE EEN VAN DE VOLGENDE 
CURSUSSEN (*) .............. 
1. lndustriè1e economie ........... E. VAN LOMMEL 9V2-11 Univ., 8 

2. Verkeerseconomie . . . . . . . . . . . . N • 8112-10 Univ., 8 
-~-

3.Landbouweconorrrie A. VERKINDEREN -= -- 10-lîV2 - Univ., 8 ........... -- -- ====- -;;;;;;-;; - =l 12. EEN CURSUS NAAR KEUZE : (*)(cL blz.371) 

(*) = 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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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen Titularis m:zandag dinsdag woensdag donderdag 

(,_ 

FACULTATIEVE CURSUSSEN 
Lezen en verklaren van economische 
teksten : Franse taal . . . . . . . . . . ... R. VAN NUFFEL 14-15% 

Lezen en verklaren van economische -
teksten : Engelse taal . . . . . . . . . ... N. 45 uur/jaar 

Lezen en verklaren van economische 
teksten : Duitse taal . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

Aanvullingen van-wiskunde ......... F. WUYTACK 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

..... 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

10-11% Voldersstr., 9 

... 

. 
.. 
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I 
FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

I 2e Licentie in de economische wetenschapp.en (algemeen-economische richting) I 

I 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Economie (speciale vakken) ......... A. VLERICK 8Vz-10Vz Univ.,-8 
... 

1' Praktische oefeningen ............ A. VLERICK .14-16(2) I Univ., 8 

I 2. Financiële economie 11, ........... V. DE RIDDER . - 16-18 " Univ., 8 
I 2' Praktische oefeningen V. DE RIDDER 16-17 Univ., 8 

I 
............ 

3. s·telsels van economische structuur en I 

I economische politiek ............ N. 9%-11 Univ., 8 

I 4. Openbare financiën (economische theorie 
en techniek) F. AMERIJCKX 

I 11-13 Paddenhoek, 5 w ................. 
0\ 
00 5. Bedrijfseconomie : ~ 

I deel : leer van de financiering ........ R. VANALDERWEJRELDT 14-16(1) Univ., 8 

6. Fiscaal recht ................. J. VAN HOUTTE - 9-10 Paddenhoek, 5 

7. Sociale economie .............. A.DEVREKER 14-15% Univ., 2 

8. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 151,12-17 Univ., 2 

( 9. EEN CURSUS NAAR KEUZE (*)(cf.blz.371) 

FACULTATIEVE CURSUSSEN r 

1. Lezen en verklaren van economische 
teksten : Franse taal ............. R. VAN NUFFEL . 14-15% Univ., 8 

2. Lezen en verklaren van economische 
~ 

teksten : Engelse taal . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Univ., 8 

3. Lezen en verklaren van economische 
-- ..;; teksten : Duitse taal ............. N. ----- - .:-. -~-=--=-= - 45 uur/jaar - Univ., 8 : -· _ ....._ 

4. Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 8%-10 Voldersstr., 9 

(*) =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 

le Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. Bedrijfseconomie : 
: deel : leer van de kostprijs .......... R. V~DER~RELDT 9-11 

met praktische oefeningen . • . . . . . . . . . 14-16 

2. Leer van de organisatie der onderneming .. R.V~DER~RELDT 9-1m12 

3. Bedrijfspsychologie ............. P. GHYSBRECHT 

4. ·Bedrijfssociologie .............. M.E. VAN VAERENBERGH 11-13(1) 

.5. Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen H. PICARO 

6. Prijstheorie ................. A.DEVREKER 8-9 

7. Financiè1e economie :geld- en kredietwezen V. DE RIDDER 

8. Handelseconomie .. - .... ; ....... C. DE PELSEMAEKER 

9. Sociaal recht . . • . . . . . . . . . . . . . . L. MERCHIERS 10%-12 

10. Macro-economie (theorie en techniek) F. ROGIERS 
,_ 

15%-17 ... 
11. Openbare diensten met een economisch 

.-/ 

doel ..................... A. VLERICK 17-18% 

12. De geschiedenis van het economisch denken N. 

13. De commerciële functie in het bedrijf: ./' 
structuur en techniek ............ J. VAN ACKER 

14. EEN CURSUS NAAR KEUZE (*)(cf.blz.371) 

FACULTATIEVE CURSUSSEN 
( cf. 1 ste lic. alg. econ. richt.) . . . . . . . . . 

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(2) =tweede hálfjaar 

donderdag 

... 

16%-18 

8V2-10 

10-lllh 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

.14-16(2) Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

10V2-12 Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Univ., 2 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

8V2-10V2 Univ., 8 

Univ., 8 
.. 

-
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Bedrijfseconomie : 
~ ... 

deel : leer van de financiering en bal.ans-
analyse ................... R. V ANALDERWEIRELDT 11-13(2) 

1' Praktische oefeningen ............ R.VANALDER~LDT 9-11 

2. Controleleer en accountantsondetzoek ... 
met praktische oefeningen .......... J. VAN SPRINGEL 11-13 

3. Arbeidseconomie .............. A.DEVREKER 10-11% 

4. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

5. Internationale operaties van de onder-
' neming ................... J. VAN ACKER -

6. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 151/z-17 

7. Beleggingslee~ ................ V. DE RIDDER . 16-18(2) 

8. Verzekeringswezen ............. S. FREDERICQ 17-18 

9. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. J. VAN HOUTTE 9-11 

10. EEN CURSUS NAAR KEUZE (*)(cf. blz.371) 

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 

~ 

-

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-16(1) (Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 
. 

8%-10 Blandijnberg, 2 
(6e vercliep.) 

Blandijnberg, 2 
10-11% . (6e verdiep.) 

Univ., 2 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 

-·---- -- -



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

FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN · 

Licenties in de economiséhe wetenschappen 

~ -
~ Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

, 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Om de graad van licentiaat in de economische -
wetenschaP,pen te behalen moet de examinan-
dus twee cursussen gekozen heb ben onder de 
volgende: '-

a) Internationale handelspolitiek ........ J. VAN TICHELEN 16-17Vz Univ., 8 

b) Regionale economie en ruimtelijke 
ordening ................... A. VLERICK 15Yz-17 lJniv., 8 

I c) Structuur en evolutie van de economie der 
V..: Europese Economische Gemeenschap J. VAN-TICHELEN 14V2-16 Univ., 8 --.l .... -I d) Coöperatie wezen .............. G. V ANDEWALLE 8Vz-10 Univ., 8 

e) Vergelijkend handelsrecht .......... S. FREDERICQ 10-11V2 Univ., 8 
~ 

i) Economisch recht .............. G. SCHRANS 17-18V2 lppa, kouter 

g) Europees recht .......... ..... G. SCHRANS 16-19(1) lppa, kouter 

h) Publiek recht ................ A. V ANDER STICHELE 14-15V2 Paddenhoek, 5 

i) Internationaal fiscaal recht ......... J. VAN HOUTTE 45 uur/jaar Paddenhoek,5 

j) Volkenrecht ................. E. VAN BOGAER T 15Vz-17 Paddenhoek, 5 

k) Bijzondere economische aardrijkskunde ... L. DE SMET 14-15Vz Blandijnberg, 2 

1) Economische geschiedenis : bijzondere 
vakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I I I I T 
Met toelating van de Raad van de Faculteit, kan de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee cursussen te vervangen door een andere cursus gekozen 
uit het programma van de universiteit; daarna moet hij een met redenen omklede aanvraag doen bij de Raad van de Faculteit. 
(1) = eerste halfjaar. 
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1- ~ 

I FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
I 
I Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht I 

I 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag .vrijdag zaterdag Plaats 
I 

I 
I. 1. Boekhoudkundige inrichting en accountants-

, 
I onderzoek .................. 
I met seminariewerk J. VAN SPRINGEL 14-18 Univ., 8 ~ I I I I I I I tI I I I I 

,. 
2. Beheerscon trole, . • . . . . . . . . . . . . . 

I met seminariewerk . . • . . . . . • . . _. . . E. VAN LOMMEL 14-17 Univ., 8 
I 

3. Statuut en deontologie van de bank- en 
bedrijfsrevisor ................ G. SCHRANS . 15 uur/jaar . lppa, kouter 

I 
w 4. Fiscaal recht, (grondige studie), ..... . . 14%-17% (theorie) 
-J met seminariewerk F. AMERIJCKX 7 5 uur/jaar (seminariewerk) Pad~enhoek, 5 N ............. 
I 5. Vennootschappenrecht (grondige studie), Y. SCHOENTJES-.. 

met seminariewerk ............. MERCHIERS 9-1 P/2 
"' 

Univ., 8 

6. Naar keuze, één van de volgende cursussen : ' 
a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.-

landen ................... I. CLAEYS-BOUÜAERT 18-19% lppa, kouter 

b. Vergelijkend vennootschappenrecht der Y. SCHOENTJES-
E.E.G.-landen I tI • • tI I t t tI tI t t .MERCHIERS 10-11% Univ., 8 

- -.. 

. - - - -- . - .. ~ - -- - ~--------· -- - -=----- ~- - ------ - - - -- - - -- - . - -· - . - - - --

.,.;-



w 
.......;) 
w 
I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Leergangen 

Distributieleer (grondige studie), · ...... 
met seminariewerk ............. 
Studie van de consum..ent, . ......... 
met seminariewerk ............. 
Marketing, . ................. 
met seminariewerk ............. 
Inkoop beleid, ................ 
met seminariewerk ............. 
Reclameleer ........... . ..... 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing en de distributie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 14-17 Univ., 8 

J. VAN ACKER 8%-11% •( Univ., 8 

J. VAN ACKER 14-18% Univ., 8 

j 
J. VAN ACKER 10-13 Univ., 8 

J. VAN ACKER 8%-10 Univ., 8 
- --- ------



w 
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~ 
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~ 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: 
Theoretische statistiek, met seminariewerken 
theorie .................... H. PICARD 60 uur/jaar 

seminariewerken H. PICARD 
.. 

90 uur/jaar ............... , 

Econometrie, met s~minariewerken : -theorie .................... W. VAN RYCKEGHEM 14-15 

seminariewerken ............... W. VAN RYCKEGHEM 15-17 

Logistiek (wiskundige logica) ........ E. VERMEERSCH 30 uur/jaar 

Wiskundige beleidstechnieken ........ H. MULLER 

Technieken van macro-economische 
programmering, met seminariewerken : 

W. VAN RYèKEGHEM theorie .................... 17-18 

seminariewerken ............... W. VAN RYCKEGHEM 18-19 

BIJ ZONDERE CURSUSSEN : 
Voor de houders _ van een diplo11Ul van /icen-
tiaat in de economische wetenschappen, al-
gemeen-economische richting: 
Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARD 16%-18 

Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

- -·· ' - ~ 

--
I 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

8Vz-10 Voldersstr., 9 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

8%-10 ... -- Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) !] - .. _..;; ___ 

--
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 
·~ .. ~ -• ·-- -·~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Voor de houders van een diploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen, be-
drijfseconomische richting: 

6. Statistiek (bijzondere vakken), met - -
seminariewerken ............... H. PICARD 16%-18 

7. Wiskundigè economie ............ ~ 

H. PICARD 8Y2-10%(1 

Voor de houders van het d~ploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen of van · 
dat van licentiaat in de handels- en financiële . 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 
bepalingen die van kracht waren voor de in-
werkingtreding van het laatstvermelde konink-
lijk besluit van 30 september 1964 : · 

6. Bedrijfsstatistiek, met ~mina~ewerken ... H. PICARD ~ 16V2-18 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

-
8. Wiskundige economie ............ H. PICARD 8Y2-10V2(1) 

I 

r 

. 

( 1) = eerste halfjaar 

-
-

vrijdag zaterdag Plaats 

-
• Univ., 8 

Univ. , 8 

Univ., 8 

8%-10 Blandijnberg, 2 
( 6e verdiep.) 

Univ., 8 
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' FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN-

i I Aggregaat H.S.O. in de handelswetenschappen / 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De geschiedenis van de opvoedkunde 
(niet in 71-7 2) ................ R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg,.2 

.. 
~ 

I 2. De algemene methodiek (wel in 71-72) . . . A.GERLO · . 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De bijzondere methodiek van de handels-
wetenschappen voorkomend op het program-
ma van de koninklijke athenea ....... R. V ANALDERWEIRELDT 14-16(1) Univ., 8 

I . w 4 . De proefondervindelijke opvoedkunde R. VERBIST 17-19(1) Blandijnberg, 2 ... 
....,J 
0\ 

I .. 

- De examinandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit bli/kt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding 

' van zijn professor in de methodiek, didaktische oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. 
- De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen 

uit het programma van de athenea. 
-

-
~ 

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

(1) = eerste halfjaar 

-
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1. 

2. 

3. 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

: 

-
Leergangen Titularis Plaats 

Bodem- economie . . . . . . . . . . . . . . M. ANSELIN 45 uur/jaar 
. 

Informatica bij het beheer van socio-
economische organisaties H. MULLER ' 30 uur/jaar .... ·• ..... 
Het opstellen van ruimtelijke modellen 
in verband met lokalisatie theorieën ..... P. SAEY 30 uur/jaar 

--

' 

. 

-

- - . 

-· . 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

(K.B. van 1 5 februari 1968) 

CASINOPLEIN 24- Tel. 23.37.65· · 
25.07.44 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

. De Faculteit van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

. A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen (3 jaren). Het 
koninklijk besluit van 20 augustus 1970 wordt geleidelijk van jaar tot 
jaar en met ingang van het academisch jaar 1970-1971 ingevoerd. 
(Tijdens het academisch jaar 1971-1972 blijft de kandidatuur in de 
veeartsenijkunde behouden). 

- Doctor en geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de veeartsenij
kunde 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRAAD(*) 

- Licentiaat in de zoötechnie 

TOELATINGSVOORWAAREN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE.GRAAD 

Tot de licentie in de zo.ötechnie: de houders van een wettelijk of weteri
schappelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of van een daar
mee, krachtens wettelijke bepalingen, gelijkgesteld buitenlands diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1. De vakken voor de graad van kandidaat in de diergeneeskundige weten
schappen zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste 
drie jaar studie. · 

2. De vakken voor de graad van doctor in de veeartsenijkunde zijn het 
voorwerp van drié examengedeelten en van tenminste drie jaar studie. 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 

-378-



3. Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
proefséhrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na het 
behalen van het overeenstemmend diploma van doctor. 

4. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de zoö
technie mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetzij na één 
jaar studie door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, 
hetzij na twee jaar studie door degene die het ene jaar vijf vakken en het 
andere jaar drie vakken heeft gevolgd. 

De examinandi moeten bij het enig examen een verhandeling indienen 
over een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde vakken 
behoort. 

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgestelde da turn. 

, 

-379 _ · 
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- FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

' le Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen (nieuw regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

/ 

1. Proefondervindelijke natuurkunde . . . . . N . 90 uur/jaar . Led., 35 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(1) Led., 35 

2. a. De algemene scheikunde, partim: 8%-10 81fl-10 
anorganische ............... Z. EECKHAUT (1 of 2) (1 of 2) 10-11 %(1) Led., 35 

a' Praktische oefeningen Z. EECKHAUT - 32 uur/jaar Led., 35 -........... 
b. De algemene scheikunde, partim : 

10-l1V2.(1) organische ................ M.ANTEUNIS 10-11%(1) 8%-1 0(1) . Led., 35 
I 
w b' Praktische oefeningen ........... M. ANTEUNIS 14-18(1) 14-18(1) 
00 (10 weken (10 weke11 0 

I - .. beurtrol) beurtrol) Led., 35 

3. a. Beginselen der plantkunde ........ J. MATON 10-11%(2) 8%-10(2) Led., 35 

a' Praktische oefeningen .......... . J. MATON 32 uur/jaar (2) Led., 35 

b. Beginselen der dierkunde ......... L. DE CONINCK 10-11 1fz(2) 10-11%(2) Led., 35 

b' Praktische oefeningen •.•........ L. DE CONINCK - 32 uur/jaar Led., 35 

-

- -
-

-
-- :=:::__- -.....;:;;;;;,..~ ~~- ...;;;;...."-..=--=-===. --

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

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

1 



· FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen (nieuw regime) 

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

1. Systematische en vergelijkende 
ontleedkunde van de huisdieren N. (N. DE VOS) 10%-u* 1 110%-u* 1 110%-11%(1 Casinopl., 24 

1'. Praktische oefeningen ...... N. (N. DE VOS) alle vrije uren in totaal 60 uur/jaar Casinopl, 24 

2. Algemene fysiologie en fysiologie van de -

huisdieren ...... N. (G. PEETERS) 1Qlh-12(2) 8%-10 8%-10(2) 8%-10 8%-10(1) Casinopl,24 

2'. Praktische oefeningen N. (G. PEETERS) alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
15 mei : in totaa145 uur/jaar Casinopl., 24 

--3. Algemene weefselleer N. (M. SEBRUYNS) 16%-17*<1) 1~%-17*<1) Casinopl., 24 

~ 13'. Praktische oefeningen N. (M. SEBRUYNS) alle vrije uren : in totaal 22% uur/jaar Casinopl., 24 

4. Algemene biochemie en biofysica N. (R. VERCAUTEREN) 8Yz-10(1) 8%-10(1) 8%-10(1) Casinopl., 24 

5. Biochemie van de huisdieren N. (R. VERCAUTEREN) 8%-10(2) 8Yz-10(2) Casinopl, 24 

5'. Praktische oefeningen N. (R. VERCAUTEREN) alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
15 mei : in totaa145 uur/jaar I Casinopl., 24 

(1) =eerste ~aar (2) = tweede halfjaar 
(*) = betreft : vergelijkende ontleedkunde 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Kandidatuur in de veeartsenijkunde (oud regime) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag_ I zaterdag Plaats 

1. Beschrijvende, systematische en ver-
gelijkende ontleedkunde van de huisdieren .f N. DE VOS lto~-11* I I to~-11* 1 110~-11 *(*) Casinopl., 

2. _Praktische oefeningen in beschrijvende en 
systematische ontleedkunde der huisdieren .IN. DE vos I alle vrije uren : in totaal 40 uur/jaar Casinopl., 

3. Praktische oefeningen in vergelijkende 
ontleedkunde der huisdieren ........ N. DE VOS alle vrlje uren : in totaal 20 uur/jaar Casinopl, 

w I 4
" 

De beginsel~n der embryologie ....... K. DIERICKX 1 OYz-12(1 >I 11 0%-12(1) Pasteurlaa 

~I 5. Demonstratielessen over embryologie .... K. DIERICKX 12-130> 1 1 12-13(1> 
I I 

Fysiologische scheikunde 81/z-10 81/z-10 6. .......... R.VERCAUTER}!:N 

Pasteurlaa 

Casinopl., 

6'. Praktische oefeningen ............ R.VERCAUTEREN alle vrije uren vanaf 1 jan. tot 15 mei : 60 uur/jaar Casinopl., 

7. Algemene en bijzondere fysiologie ..... G.PEETERS 1 01/z-12(2)1 81/z-10 1 8Y2-10(2) j8Vz-10(1) jsv2-10(1) Casinopl., 

7'. Praktische oefeningen ............ G. PEETERS alle vrije uren vanaf 1 jan. tot 15 mei : 30 uur/jaar Casinopl., 

8. De algemene weefselleer I I I I I • I I I I I I M.SEBRUYNS 
I 

Casinopl., 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . ~ . · M. SEBRUYNS alle vrije uren : in totaal 45 uur/jaar Casinopl., 24 

9. De bijzondere weefselleer .......... N. (N. DE VOS) 16~-17o/4(1) I I " 
Casino pl., 24 

9' Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I N. (N. DE VOS) alle vrije uren van het 2e halfjaar : 45 uur/jaar Casinopl., 24 

(*) = betreft : vergelijkende_ anatomie (i) -;eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



w 
00 
w 
I 

Leergangen 

1. Kliniek voor grote huisdieren (*) 
partim : chirurgie .............. 
partim : interne ziekten ........... 

2. Topografische anatomie der huisdieren .... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Teratologie ................. 
4. De algemene bacteriologie .......... 
5. De zoötechnie, partim : hygiëne . . . . . . . 

-6. Praktische oefeningen in bacteriologie .... 
7. De algemene therapie en farmacodynamie 

en farmacognosie en artsenijbereidkunde .. 
8. Praktische oefeningen in farmacodynamie .. 
9. Algemene ziektenleer ............ 

10. De algemene en bijzondere pathologische 
ontleedkunde, partim: de algemene 
pathologische ontleedkunde ......... 

11. Praktische oefeningen in pathologische 
ontleedkunde ................ 

12. De parasitologie en de entomologie ..... 
13. Praktische oefeningen in parasitologie .... 
14. Algemene geneeskundige ziektenleer en 

bijzondere geneeskundige ziektenleer der 
grote huisdieren ................. . 

15. Algemene propedeutica en bijzondere 
/ propedeutica der grote huisdieren ...... 

16. Kliniek voor kleine huisdieren ( *) . . . . . . 
17. Beoordelingsleer van de huisdieren ..... 
18. Bijzondere propedeutica der kleine 

huisdieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19. Klinische scheikunde en biologie . . . . . . 
19' Practicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar (*) = volgens beurtrol 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

le Doctoraat in de veeartsenijkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE MOOR 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino pl., 24 
W.OYAERT 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
N. DE VOS 16-17 Casmopl., 24 
N. DE VOS 14-17(2) 14-17(2) Casinopl., 24 ~ 

J. HOORENS 141/z-151/2(1) Casinopl., 24 
A. DEVOS 111/2·13 11V2-l3(1) Casinopl., 24 
A.DEVOS 11%-13(2) Casinopl., 24 
A.DEVOS 15-18(1) Casinopl., 24 

M.DEBACKERE 10-11% 11%-13 Casinopl., 24 
M.DEBACKERE 12-13 Casinopl., 24 
J. HOORENS 10-11% CasinopL, 24 

J. HOORENS 10-11% Casmopl., 24 

J. HOORENS . 14%-16 Casinopl., 24 I 

G. VANGREMBERGEN 14Y2.-16Y2 Casinopl., 24 
G. VAN GREMBERGEN 161/2-18% Casinopl., 24 

W.OYAERT 10-11%(2) Casinopl., 24 
10-111/2(1) 

W.OYAERT (20 uur) . -Casinopl. 24 
N • 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
A. WILLEMS 111/z-13 Casinop1.,24 

10%-11%(2) -
N . (10 uur) Casinopl. 24 
N . 10%-11%(1) CasinopL 24 
N • 16-17-%(1) Casinopl., 24 

(2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

I 2e Doctoraat ii\ de veeartsenijkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
.. 

-
1. De algemene en bijzondere heelkundige 

ziektenleer • . • . . . . . . . ·. . . . . . . . A. DE MOOR 11%-13 11%-13 111h-13(1) Casinopl, 24 
2. Kliniek voor grote huisdieren (*) ....... 

partim : chirurgie .............. A. DE MOOR 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
partim : interne ziekten ........... W.OYAERT 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl 24 

3. Operatieve geneeskunde ............ A. DE MOOR lllh-13(2) 
(10 lessen) Casinopl., 24 

4. De hoefsmederij ............... A. DE MOOR 111h-13(2) 
I (5 lessen) Casinopl, 24 
w 5. De pathologie der infectieziekten met inbe-00 -
~ grip van de tropische ziekten, partim : de 
I pathologie der infectieziekten ........ A.DEVOS 111h-13 llYz-13(1) Casinopl., 24 

6. De pathologie der parasitaire ziekten .... G. VAN GREMBERGEN 11%-13(2) Casinool 24 
7. De algemene en bijzondere pathologische 

ontleedkunde, partim : bijzonderê patholo-
gische ontleedkund~ ............. J. HOORENS 10-111/2. Casinopl, 24 

8. Prakt. oef. in de bijzondere pathologische 
ontleedkunde(*) .............. J. HÖORENS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl, 24 

9. De verloskunde en de stoornissen in de 10-111h 14-15(2) 
voortplanting ................ M. V ANDEPLASSCHE 15-16 Casinopl, 24 · 

9'. Praktische oefeningen ............ M. V ANDEPLASSCHE 14-15(1) C'!~<';nAnl 24 
9" Kliniek voor verloskunde en de stoornissen 

in de voortplanting(*) ........... M. V ANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 . 8-10 Casinopl,24 
10. Algemene geneeskundige ziektenleer en . - . ·~· 141h-16(1) . 

bijzondere geneeskundige ziektenleer - - + 6lessen · - ~ 

------- der grote huisdieren .............. W.OYAERT . 10-lllh(l) 10-lllh(l) (2)' Casinopl., 24 
11. Kliniek voor kleine huisdieren (*) · • . ·. . . . N. 8-10. 8-10 . 8-10 . 8-10 . . 8-10 . 8-10 Casinopl, 24 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(*) = volgens beurtrol 

-
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c. 

~ ........ 

Leergangen 

12. Zoötechnie; erfelijkheidsleer . . ...... 
12'. Praktische oefeningen in de zoötechnie (*) 

13. Diervoedingsleer (algemene) met 
praktische oefeningen ............ 

14. Praktische oefeningen in beoordclingsleer ... 

15. Bijzondere geneeskundige ziektenleer der 
kleine huisdieren . . . . . . . . . . . . . . 

16. Kliniek voor neerhofdieren (*) . , , , .... 

(*) = volgens beurtrol 
(1) = eerste halfjaar 

, 

-
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de veeartsenijkunde 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

A. WILLEMS 

A. WILLEMS &-10(2) 8-10(2) 8-10(2) 
F. V ANSCHOUBROEK 8-10(1) 8-10(1) 8-10(1) 

F. V ANSCHOUBROEK 

A. WILLEMS 14Vz-16 

lOVz-11 Vz 
N • (2) 

A.DEVOS 8-10 8-10 8-10 

I 

-

(2) = tweede halfjaar 

_, 
' 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

16-17% Casinopl., 24 

8-10(2) 8-10(2) 8-10(2) Procfcentrum 
8-10(1) 8-10(1) 8-10(1) Merelbekc 

10-lP/z Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

14%-16(2) Casinopl., 24 

8-10 &-10 8-10 Casinopl., 24 

--



I 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

I 
3e Doctoraat in de veeartsenijkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Kliniek voor grote huisdieren (*) 
partim : chirurgie ............... A. DE MOOR 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
p~tim : interne ziekten . . . . ....... W.OYAERT 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl. , 24 

2. Praktische oefeningen in operatieve 
geneeskunde ................. A. DE MOOR 14-16 Casinopl., 24 ~ 

~ 

3. Toezicht over de eetwaren van dierlijke ' 
oorsprong, met demonstra ties ........ L. DEDEKEN 11 Y2-13 11 Y2-13(1) 1 P/2-13(1) N. Veemarkt 

4. Practicum in vleeskeuring(*) ........ L. DEDEKEN 81h-11 Y2 8Y2-11Y2 . 8-12 8-111/2 
~ 

14Ih-17 N. Veemarkt 
w 5. De pathologie der infectieziekten, met inbe-
00 
0\ grip van de tropische ziekten ........ 
I partim : de pathologie van vogels, koud- 17-18Y2(1) ~ 

~ 

bloeddieren en insekten ........... A.DEVOS (10 lessen) Casino pl. , 24 

partim : tropische ziekten .......... G. VAN GREMBERGEN 11 Y2-13(2) (5 lessen) Casinopl. , 24 

6. Gezondheidspolitie en de plichtenleer .... F. PAREDIS 16Y2-18(2) Casinopl., 24 

7. Kliniek voor neerhofdieren (*) ....... A.DEVOS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl. , 24 

8. Toxicologie ................. M.DEBACKERE 14Y2-16(1) Casinopl., 24 

9. Praktische oefeningen in artsenijbereidk. (*) M.DEBACKERE 8Y2-11 Y2 8Y2-ll Y2 8Y2-ll Y2 81/2-l1Y2 Casinopl. , 24 

10. Lijkschouw~ngen ( *) ............. J. HOORENS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl.. 24 

11. De kliniek voor verloskunde en stoornis-
sen in de voorplanting (*) .......... M. VANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl. , 24 

! 12. Ambulatorische kliniek(*) ..... ... . F. PAREDIS Dag en nacht Casinopl., 24 

13. Gerechtelijke diergeneeskunde, de handels- i 

wetgeving, beroepswetgeving ........ F. PAREDIS 16Y2-l8(1) Casinopl~, 24 : -
--- 14. Kliniek voor kleine huisdieren(*) ...... N. --- 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

: 
~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( *) = volgens beurtrol 



I 
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Leergangen -

15. Zoötechnie, 
partiin : algemene begrippen van landbouwk. 
en landbouwhuishoudkunde ......... 
partiro : rassenleer .............. 

16. Diervoedingsleer (bijzondere) met 
praktische oefeningen ............ 

17. Praktische oefeningen in beoordelingsleer 
van de huisdieren .............. 
FACULTATIEVE CURSUS. 

18. Franse terminologie ... ' ......... 
-

-

: 

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de veeartsenijkunde --
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
-

A.·WILLEMS 11'/z-13 (3 lessen in 2e sem;) Casinopl., 24 

A. WILLEMS 11'/z-13 Casinopl., 24 

F. VANSCHOUBROEK 1 P/z-13 casinopl., 24 

, 

A. WILLEMS 15-16'/z(l) Casinopl., 24 

A.DEVOS 14'12-16(1) Casinopl., 24 

, . 

I 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

" licentie in de zoötechnie 

r 
Leergangen Titularis maandag I dinsdag 1 woensdag I donderdag i vrijdag I zaterdag Plaats 

1. Aanvullingen van veeteelt .......... A. WILLEMS 30 uur/jaar Casinopl., 24 

2. Aanvullingen van populatiegenetica, ..... A. WILLEMS 22% uur/jaar Casinopl., 24 

2'. Praktische oefeningen A. WILLEMS 
.. - 3 7% uur/jaar Casinopl., 24 ............ 

~ 

3. Biostatistiek ................. A. WILLEMS 15 uur/jaar Casinopl., 24 

3'. Praktische oefeningen .. ' ......... A. WILLEMS ·45 uur/jaar Casinopl., 24 
I -
w 4. Huisvesting der dieren : " ' 
00 
00 a) fysiologische aspecten van de huisvesting G. PEETERS 9 uur/jaar 
I b) bouwtechnische aspecten van de 

huisvestiging . . . . . . . . . . . . . . . . A. WILLEMS 9 uur/jaar 
b ') Praktische oefeningen . . . . . . . . . . A. WILLEMS < 15 uur/jaar Casinopl., 24 

5. Economie van de veeëxploitatie ....... A. WILLEMS 22% uur/jaar Casinopl., 24 

6. Biochemie van de voedingstoffen ...... R.VERCAUTEREN 15 uur/jaar Casinopl., 24 

7. Aanvullingen van de algemene diervoedings-
i 

leer ..................... F. VANSCHOUBROEK 30 uur/jaar Casinopl., 24 

7'. Praktische oefeningen ............ F. VANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Casinopl., 24 
·-

8. Aanvullingen van bijzondere diervoedings-
leer ..................... F. VANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Casinopl., 24 

-· 
: 8'. Praktische oefeningen F. V ANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Casinopl., 24 ............ - - -

- l I 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) · · 

Bland.ijnberg, 2 - Tel. 23.38.21 
Dunantlaan, 1 - Tel. 25.66.50 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
verleent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal doctor 
in de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

Richtingen voor de : kandidaturen 

Richtingen voor de : licenties en 
doctoraat 

- Pedagogiek 
- Ontwikkelingspsychologie-
- Bedrijfspsychologie 
- Pedagogiek (na kandidatuur richting : 

pedagogiek) ; 
- Ortho-pedagogiek (na kandidatuur 

richting : pedagogiek) ; 
- Ontwikkelingspsychologie (na kandi-

datuur richting ontwikkelings-
psychologie) ; 

- Bedrijfspsychologie (na kandidatuur 
richting : bedrijfspsychologie). 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot de kandidatuur : 
1) zij, die aan de toelatingsvoorwaarden, bepaald bij art. 3, § 2, 1 o van 

het koninklijk besluit van 30 september 1 964 voldoen ( cf. p. 16) ; · 
2) de houders van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt dat 

zij met vnt_cht 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. Tot de licentie : 
de personen die de corresponderende graad van kandidaat hèbben 
behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 
juni 1964. 

C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
de personen die de corresponderende gràad van licentiaat hebben behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 
"1964. 

- 389 -



D. Tot het doctoraat : 
· de personen die de corresponderende graad van licentiaat hebben behaald 

overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 
1964. 
Worden eveneens toegelaten tot het doctoraat : 
a) de personen die de graad van licentiaat in de _9pvoedkundige weten

schappen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 19 november 1927, houdende oprichting van 
eert hoger instituut voor opvoedkunde bij de Rijks~niversiteiten, 
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 
koninklijk besluit van 13 januari 194 7, houdende oprichting van een 
afdeling voor school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten 
voor opvoedkundige wetenschappen van de Rijksuniversiteiten. 

E. Tot het speciaal doctoraat : 
wie sedert tenminste twee jaar houder is varrhet diploma van doctor in 
de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

F. Speciallsatiegetuigschriften : 
De Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ver
leent specialisatiegetuigschriften aan de houders van het diploma van 
licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen die zich, 
na het behaien van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages 
hebben bekwaamd in één of verschillende vakken. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur : 
de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten
schappen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en 
twee exa1nengedeelten ; - · 
de houders van het diploma van kandidaat in. de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien 

. bij het koninklijk besluit van 13 juni 1964, kunnen, mits een aan
vullend examen, het diploma van kandidaat behalen in een tweede 
richting of in de beide andere richtingen. Dit aanvullend examen mag 
niet worden afgelegd in dezelfde examenperiode waarin het oor
spronkelijk diploma van kandidaat werd behaald ; 
voor de houders van het diplo.IJla van kandidaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen, ongeacht de richting, die het 
diploma van licentiaat in de psychologische en pedagogiscl)e weten-
schappen, 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 dipl01na van kandidaat werd verkregen (Raad van -
Beheer van 17 januari 1968). 

I 
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b) De licentie : 
de examenvakken voor de graad van licentiaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen zijn het voorwerp van een enig 
examen of twee examengedeelten en van tenminste twee jaren studie; 
de examinandi dienen bij het enig ·examert ·of het tweede examen
gedeelte een verhandeling in te dienen over een vraagstuk dat 
betrekking heeft op een vak dat voorkomt op het programma. De 
verhandeling moet aan de exatnencommissie 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 Psycholo
gische en Pedagogische Wetenschappen ; 
de houders van het diploma van licentiaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één van de bij het konink
lijk besluit van 13 juni 1964 voorziene richtingen, kunnen, mits een 
aanvullend examen, het diploma van licentiaat behalen in één van de 
overige richtingen, volgens de voorwaarden vastgesteld door de Raad 
van Beheer op voorstel van de raad van de Faculteit van de Psycholo
gische en Pedagogische Wetenschappen. 

c) De aggregatie voör het hoger secundair on.derwijs : 
kan zich aanmelden voor dit examen, hij die 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 secundair (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwijs ; 
de examinandi tnoeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwijs ; 
het examen vo.or geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met 
het examen voor licentiaat. 

d) Het doctoraat : 
·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 wordén 
overgémaakt tenminste één maand vóór de datum bepaald voor het 
examen; 
het examen n1ag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het 
behalen van de graad van licentiaat. 

e) Het speciaal doctoraat : 
het examen omvat het indienen en het verdedigen van een oor
spronkelijk proefschrift, alsmede van een aantal bijstellingen, en het 
geven van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd ten 
vroegste twee jaar na het behalen van de graad van doctor. 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
,, 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterda~ Plaats 

1. De algemene psychologie .......... P. GHIJSBRECHT 17-19 Blandijnberg, 2 

2. De logica , .................. L. APOSTEL 16.:17% Blandijnberg, 2 

3. De ethica .................. J. KRUITHOF - 11-12Y:z Blandijn berg, 2 

4. De sociologie ................ M. VERSICHELEN-
TERRYN 11%-12Y:z Blandijnberg, 2 

5. Inleiding tot de geschiedenis van de 
w opvoedkunde, met oefeningen ........ K. DE CLERCK 10.11 J. Kluyskensstr., 33 
\0 
N 

J. HUBLÉ 14-16(*) 
I 6. De algemene biologie, met oefeningen • . • . 15Y:z-16Y:z Led., 35 

7. De algemene pedagogiek . . . . . . . . . . . R. VERBIST _ 14-15 Dunantlaan, 1 

8. De algemene methodiek met inbegrip van 
de moderne opvoedingssystemen • . . . . . . I A. DE BLOCK I 10%-12%1 I I I I I Blandijnberg, 2 

9. De theorie van het psycha-pedagogisch 
onderzoek met demonstraties ........ R. VERBIST Dunantlaan, 1 

10. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 
van de sociaal-psychologische aspecten, met 
demonstraties en oefeningen - theorie .... W. DE COSTER I I I I 9-10 I I Blandijnberg, 2 

11. De organisatie van het onderwijs ...... A. DE BLOCK 15 uur/jaar 

12. Pedagogische praktijk (le deel) .... . . R. VERBIST 30 uur/individueel te bepalen I Dunantlaan, 1 

(•) = in groepen 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek - -· 

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

i. De sociale psychologie • . . . . . . . . . . . P. GHIJSBRECHT i6-17 

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek ..... R.LUBBERS 8%-10 
. . 

3. -De ontwikkelingspsychologie, 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 E. PENNOIT-
demonstraties en oefeningen ........ DECOOMAN 14Vz-16 

~ 

5. De lichamelijke ontwikkeling ........ P. VAN UYTVANCK 16-17 

6. · De statistiek toegepast op de psychologie en 
de pedagogiek ................ H. PICARO 81h-10Yz 

7. De experimentele psychologie ........ W.DECOSTER 14 -15 J<*) 
151h-16Y: 

8. De principes en methodes van de 
psychologische raadgeving . . . . . . . . . . R.LUBBERS 8Vz-10 ' 

9. Oefeningen in de algemene methodiek en de 
moderne opvoedingssystemen ........ A. DE BLOCK 14-16 

10. Oefeningen in het psycho-pedagogisch -

onderzoek .......... ' ....... M.L. VAN HERREWEG HE 14-16 

(*) = in groepen 

-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

~asteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Dunantlaan, 1 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 8 

Dunan tlaan, 1 

-
\ 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis 

11. Pedagogische praktijk (2e deel) : .I .R. VERBIST 

12. De hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . I A. VAN MEIRHAEGHE 

13. De vergelijkende pedagogiek, met 
oefeningen • . • . • . • • . . • . . . • . . . I K. DE CLERCK 

14. De speciale methodiek van : . . . . . 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs •.••.•••.•.••.... G.KEPPENS 

b. het secundair algemeen vormend en 
technisch onderwijs .•..• · •.. 

deel1 : de speciale methodiek van het 
algemeen vormend secundair onderwijs 

deel 2 : de speciale methodiek van het 
sècundair technisch onderwijs ; . . . • . 

14'. Praktische oefeningen 

G.KEPPENS 

G. KEPPENS 

•• I G. KEPPENS 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I wijdag I zaterdag 

30 uur/individueellater te bepalen 

16Yl-17% 

11-12 

8Yl-10Yl 

I 
lOYl-llYl 

14-15 

11-12 11-12 

~ I= --

Plaats 

- Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 1 

J. Kluyskensstr.,i33 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

--
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : OntwikkelingSpsychologie 

~ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag wof!nsdag donderdag vrijdag 

1. De sociale psychologie . . • . . . . . . . . . P. GHIJSBRECHT 16-17 

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek ..... R.LÛBBERS 8%.-10 

3. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 
~ 

van de sociaal-psychologische aspecten, met 11-1~ (*) 
demonstraties en oefeningen : oefeningen .. W. DE COSTER 9-1 

4. De beginselen van de fysiologie, met E. PENNOIT-
demonstra ties en oefeningen ........ DECOOMAN ~ 14%-16 

5. De lichamelijke ontwikkeling ........ P. VAN UYTVANCK 16-17 

6. De statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek .............. H. PICARO 8%.-1()1/2 ..... 

7. De experimentele psychologie ........ W. DE COSTER 14 -15 r·) 
~ 

15%.-161/; 

8. De principes en methodes van de 
psychologische raadgeving . . . . . . . . . . R.LUBBERS 

~-

8%-10 

9. Oefeningen in het psycha-pedagogisch M.L. VAN 
onderzoek - . . . . . . . . . • . . . . . . . . HERREWEG HE 13%.-15%. 

10. Pedagogische praktijk (2e deel) ........ R. VERBIST 30 uur/individueel te bepalen 

(*) = in groepen 

-

·-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 -
Dunantlaan, 1 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 

,_ Dunantlaan, __ 1~ 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Ont)Vikkelingspsychologie 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. De hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN MEIRHAEGHE 16%-17% Dunantlaan, 1 

12. De vergelijkende pedagogiek, met "" 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 11-12 J. Kluyskensstr., 33 . 

13. De speciale methodiek van : 
I a. de kleuteropvoeding en het lager 
w . onderwijs . ................ G. KEPPENS 8%-10% Univ., 8 
\0 
0\ 

b. het secundäir algemeen vormend en I 
technisch onderwijs ............ 

deel 1 : de speciale methodiek van het 
algemeen vormend secundair onderwijs G.KEPPENS 10V2-lllf2 Univ., 8 

deel 2 : de speciale methodiek .van-het 
secundair technisch onderwijs ........ G.KEPPENS 14-15 Blandijnberg, 2 

14. De algemene en bijzondere beroepskunde, -
met oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT 10-11 Pasteurlaan, 2 

- ... ' 

' · ... 
-::~- '::; -~ ·- --- ,--;;; ,.. =-;;::.==-":"":"":;;"":..; ~·;;;;;";;;;.;;; ..=.._...::;;;:;;:;: ===-=---:-_-,--=: =-·~ ::...~ --=== -- - ---
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\ 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

. 2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Bedrijfspsychologie . 6 

: -- -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 'vrijdag zaterdag Plaats 

1. De sociale psychologie . . . . . . . . . . . . P. GHIJSBRECHT 16-17 Blandijnberg, 2 

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek ..... R.LUBBERS 8V2-10 l'asteurlaan, 2 

3. De ontwikkelingspsychologie, met inbegfip - -· . 

van de sociaal-psychologische aspecten, met 9-11J (*) 
demonstraties en oefeningen : oefeningen .. W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 

4. De beginselen van de fysiologie, met E. PENNOIT-
demonstraties en oefeningen ........ DE COOMAN 14%-16 Univ., 8 

I 5. De lichamelijke ontwikkeling ........ P. VAN UYTVANCK 16-17 H.I.L.O. 
w 6. De statistiek toegepast op de psychologie \0 
-....J en de pedagogiek H. PICARO 8Y2-lOV2 Univ., 8 

- I 
.... . ...... .... 

7. De experimentele psychologie ........ W. DE COSTER 14 -15 Y*) 
15Yz-16V. : Blandijnberg, 2 

8. De principes en methodes van de 
psychologische raadgeving .......... R. LU.BBERS 8%-10 Pasteurlaan, 2 

9. De algemene en bijzondere beroepskunde, 
met oefeningen ............... F. MUSSCHOOT 10-11 Pasteurlaan, 2 

10. De socio-psychologie vim het bedrijfsleven, 
met oefeningen ............... P. COETSIER 11-13 . Pasteurlaan, 2 

11. Inleiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . N . 16Vz-17Vz Univ., 8 

12. De speciale methodiek van het secundair 
technisch onderwijs ............. G.KEPPENS 14-15 Blandijnberg, 2 

_/ 

( *) = in groepen " 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De beginselen van de psychiatrie ...... E.VERBEEK 12-13 12-13 

2. De differentiële psychologie W. DE COSTER - 9-10 ......... 
~ 

3. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal-pedago- -

gische aspecten en oefeningen (le deel) ... 
a. theorie · ••••••••••••• f' •• •• R. VERBIST 30 uur/jaar 
a' oefeningen M.L. VAN HERRE.WEGHE - 16-18 ................ 

4. De didactiek met het oog op de school-
inspectie, met oefeningen .......... A. DE BLOCK 13*-15V.. 

5. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ............... DE COOMAN 14V2-15V2 ., 

6. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE COSTER 10V2-11Yl 

7. De grondige vraagstukken uit de ontwikke-
lingspyschologie, met inbegrip van de 
psychologische beiiwloedingstechnieken en 14Y2-15V~(*) 
de sociaal-psychologische aspecten ..... W. DE COSTER 1SV2-16V2 

8. De grondige vraagstukken uit de methodiek 
van één der volgende onderwijsniveaus : I 

a. de kleuteropvoeding en het lager 

'"" 
onderwijs ................. A. DE BLOCK 10-11 . 

b. het lager s~cundair algemeen vormend M.L. VAN --· . - - -· --- --·-- - -. -en technisch·onderwijs HERREWEG HE 15-16 . .......... 
c. het hoger secundair onderwijs , . . . . • . A. DE BLOCK - 9-10 

(*)=in groepen 

zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

Blandijnberg, 2 

"' 

Blandijnberg, 2 
Dunantlaan, 2 

Dunandaan, 1 

\ 
Led., 35 

Blandijn berg, 2 I 

-
Blandijnberg, 2 

Univ., 8 
~ 

~ 

Dunantlaan, 1 

_] Univ., 8 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISÇHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

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

9. Grondige vraagstukken uit éle historische 
pedagogiek, met oefeningen . . . . • . . . .I K. DE CLERCK 

10. De stage in de psycho-pedagogiek ...... I R. VERBIST 

Cursussen naar keuze : één cursus met toe
stemming van de Raad van de Faculteit 
te kiezen, hetzij onder de cursussen van de 
hiernavolgende lijst, hetzij onder de cursussen 
van het leerplan van de Faculteit van de 
Psychologische en Pedagogische Wetenschap
pen (leerplan van de examens voor het b~ 
komen 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. De psychopathologie van het kind ...... I A. EVRARD 

2. De opvoeding van het intellectueel en 
karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind .....•.•......... 

3. De vraagstukken uit de schoolwetgeving, 
met oefeningen . . . • . . . . • . • ~ 

4. De theorie en de praktijk van de wet
geving op de jeugdbescherming • . . . 

M.WENS 

R. PLANCKE 

G. DE BOCK 

5. De klankleer en de orthofonie • • • • I c. TA VERNIER
VEREECKEN 

( 1) = eerste halfjaar 

10-12(1) :. ' 

16-17(3) 

90 uur/jaar individueel te bepalen 

9-11(4) 

12-13 

-

16%-18'12(1) 

J. Kluyskensstr.,:33 

Dunan tlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guislain
straat, 47 

li-12(3) ~. Kluyskensstr.,,33 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

(3) =wel in 1971-1972 • ( 4) = eerste halfjaar : 15 uur per Jaar 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE. EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

I 

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

-
. -· 

6. Esthetica en kunstfilosofie ......... A.JANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 
" 

7. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dagen en üren later te bepalen Blandijnberg, 2 

8. De grondige vraagstukken uit de 
experimentele psychologie ......... W, DE COSTER 17-18 I Blandijnberg, 2 

9. Grondige vraagstukken uit de vergelijkende 
~ pedagogiek, met oefeningen {3) ....... K. DE CLERCK 10-11(3) J . Kluyskensstr., 33 
0 
0 

I 10. Inleiding tot de sociale agogiek ....... G. DE BOCK dagen en uren la ter te bepalen 

10'. Praktische oefeningen ............ G. DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

-

~ 

-
.. - - - -

, 

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

-
~· .. 

{3) =wel in 1971-1972 
: 

' 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- 2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

- Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De partiële leermoeilijkheden . . . . . . . . M.WENS . 1().11 

2. De psychologische en experimentele peda-
gogiek, met inbegrip van de sociaal peda-
gogische aspecten en oefeningen (2e deel) .. 

' a. theorie .................. R. VERBIST 16-17 

" a' oefeningen ................ M.L. VAN HERREWEG HE 1().12 

3. De didactiek met het oog op de school-
inspec~ie, met oefeningen (2e deel) ..... A. DE BLOCK I 9-10 

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ............... DE COOMAN 14Yz-15Yz 

5. Grondige vraagstukken uit de psycholcr 
gische en experimentele pedagogiek, met 
inbegrip van de sociaal-pedagogische 
aspecten ................... R. VERBIST 16-18 

6. Stage in de psycha-pedagogiek (2e deel) ... R. VERBIST 90 uur/jaar later ~e bepalen 

7. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
inbegrip van de psychologische beïnvloe-
dingstechnieken en sociaal-psychologische 
aspecten .............. ... .. W. DE COSTER 14Vz-17Vz 

-
8. Grondige vraagstukken uit de historische 

pedagogiek, met oefeningen (3) ....... K. DE CLERCK 16-1-7(3) 
~------

(3) =wel in 1971-1972 

- " - - -:: 

zaterdag Plaats 

Prof. Guislain-
straat., 47 

=' 

: 

Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Univ., 8 

Led., 35 

Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskensstr., 33 
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I FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN l 

I 

I 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetensc~appen I 

I - Richting : Ortho-pedagogiek ---
I' 

I · Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

! -
r 1. De beginselen van de psychiatrie ...... E. VERBEEK 12-13 . 12-13 Ac. Ziekenh. 

Aud.C 
I 
I 

2. D~ differentié1e psychologie I W. DE COSTER 9-10 Blandijnberg, 2 I ......... 
I 

3. De psychologische en experimentele peda-
I 
I gogiek, met inbegrip van de sociaal-peda-

gogische aspecten (le deel) ......... R. VERBIST 30 uur/jaar · Blandijnberg, 2 
I 

I 4. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT- I 

~ met oefeningen ............... DECOOMAN 14V2-15% Led., 35 
0 
N 5. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE COSTER 10llz-11V2 Blandijnberg, 2 
I 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikke-
lings-psychologie met inbegrip van de 
psychologische bei'nvloedingstechnieken en 14llz-15V~(*) 
de sociaal-psychologische aspecten .. . .. W. DE COSTER 15llz-16% · Blandijnberg, 2 

- 7. De psychopathologie van het kind ..... A.EVRARD 
I 

9-11(3) Pasteurlaan, 2 

8. De opvoeding van het inte~ectueel en 
karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind en oefeningen 
a. theorie .................. M.WENS 12-13 Prof. Guislain-
a • oefeningen ................ M.WENS 14-16 straat, 47 

9. De theorie en de praktijk van de wetgeving 
op de kinderbescherming met oefeningen . ,. G. DE BOCK 16llz-18llz(l) Univ., 8 

10. De oriëntering, scholing en herscholing van 
de gehandicapten . . . . . . . . . . . . . . A. EVRARD .. 9-11(2) Pasteurlaan, 2 ------- . - .. -

- -l ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar -( *) = in groepen · (3) = eerste halfjaar 15 uur 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting :··Ortho-pedagogiek 

Lee1gangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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 cursus-
sen van het leerplan van de Faculteit van de 
Psychologische en Pedagogische Wetenschap-
pen (leerplan van de examens voor het be-
komen 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. De vraagstukken uit de schoolwetgeving 
met oefeningen ............... R. PLANCKE 

2. De klankleer en de orthofonie ........ C. TAVERNIER- · ... 
VEREECKEN 10-12(1) 

3. Esthetica en kunstfilosofie . ........ A. JANSSENS 9-11 

~· De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dag en uur later te bepalen 

5. De grondige vraagstukken uit de methodiek 
van een der volgende onderwijsniveaus : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs ................. A. DE BLOCK 10-11 

b. het lager secundair algemeen M.L. VAN 
vormend en technisch onderwijs ..... HERREWEG HE 15-16 

------ --- --- ----- - ·--
L__ ___ 

(1) = eerste halfjaar (3) =wel in 1971-1972 

zaterdag Plaats 

- / 

11-12(3) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Dunantlaan, 1 
---------- --- ------- ------
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FACULTEIT VAN D,E PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
·~ Richting: Ortho-pedagogiek 

.... 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats Vakken zaterdag 

c. het hoger secundair on derwijs . . . . . . . . A. DE BLOCK 9-10 Univ., 8 

6. De grondige vraagstukk~n uit de experimen-
tele psychologie ............... W. DE COSTER 17-18 Blandijnberg, 2 

7. De grondige vraagstukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met 
in begrip van de sociaal-pedagogische 

+::- aspecten ................... R. VERBIST 16-18 Dunantlaan, 1 
0 
+::-
I 8. De grondige vraagstukken uit de 

historische p~dagogiek ............ K. DE CLERCK 16-17(3) J. Kluyskensstr., 3 3 

9. De grondige vraagstukken uit de 
vergelijkende pedagogiek .......... ·K. DE CLERCK 10-11(3) J. Kluyskensstr., 33 

10. Inleiding tot de sociale agogiek ....... G. DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

10'. Praktische oefeningen ............ G. DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

J 

-
r - \ -

L.. ~ - -
---- - - - ~--=---=------~ ~ - - - ... -:..::--=:::: - ~-- .. - ~ 

--":.=.,;;~ 
~-

(3) =wel in 1971-1972 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

- .· - Richting: Ortho-pedagogiek 

Leergangen Titularis maandizg dinsdag woensdag donderdag vrijdizg 

1. De partiële leermoeilijkheden . .... . ... M. WENS 10-11 

2. De psychologische en experimentele pedago- ~ 

giek, met inbegrip van de sociaal pedago-
gische aspecten en oefeningen (2e deel) 
a. theorie .................. R. VE"RBIST 16-17 
a' oefeningen ................ M.L. VAN HER.REWEGHE 10-12 

3. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ........ DE COOMAN 141/l-15% 

4. De grondige vraagstukken uit de opvoeding 
van het abnormale kind, met inbegrip van 
de deontologische aspecten ..... . ... M.WENS 11-12 

5. Stage in . de ontwikkelingspsychologie met .. 
inbegrip van de psychologische beïnvloedings-
technieken en de sociaal-psychologische 14%-17%. 
aspecten ................... W. DE COSTER (*) 

6. Stage in de opvoeding van het intellectueel 
en karakterieel afwijkend of onaangepast .. 
kind ..................... M. WENS 

7. Stage in de oriëntering, scholing en 10-12 
herscholing van de gehandicapten ...... A. EVRARD 14-16(*) 

(*) =in groepen 

-

zaterdizg Plaats 

Prof. Guislain-
str. , 4 7 

- . 

·Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Led. , 35 

Prof. Guislain-
straat 47 

Blandijnberg, 2 

Prof. Guislain-
9-12 str., 4 7 

Pasteurlaan, 2 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Ontwikkelingspsychologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
1. De beginselen van de psychiatrie ...... E. VERBEEK 12-13 12-13 . Ac. Ziekenh. 

Aud. C. 
I 2. De differentiële psychologie ......... W. DE COSTER 9-10 I Blandijnberg, 2 

I 
3. De psychologische en experimentele pedag~ ~ 

giek, met inbegrip van de sociaal-pedag~ -
gische aspecten (le deel) .......... R. VERBIST 17-19(1) ~ Blandijnberg, 2 

I 
4. De biologie toegepast op de psychologie E. PENNOIT-

~ 
met oefeningen (le deel) .......... DE COOMAN 14%-15'12. Led., 35 

0 5. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE COSTER 10%-11%]*) 0\ 

I 12 -13 " Blandijnberg, 2 

6. De grondige vraagstukk~n uit de ontwikkelings-
psychologie, met in.begrip van de psychol~ 

14Yz-15Y~ (*) gische beïnvloe.dingstechnieken en de sociaal-
psychologische aspecten ........... W. DE COSTER 15%-16'A Blandijnberg, 2 

7. De psychopathologie van het kind . . • . . . A. EVRARD 9-11 Pasteurlaan, 2 

8. De theorie en de praktijk van de wetgeving op 16%-18% 
de kinderbescherming met oefeningen . . . . G. DE BOCK (1) Univ., 8 

9. De oriëntering, scholing en herscholing van 
de gehandicapten .............. A. EVRARD 9-11(2) Pasteurlaan, 2 -

10. Het medisch schooltoezicht ......... A. VAN MEIRHAEGHE 18-19(2) Dunantlaan, 1 
11. Oefeningen in de psychologische raadgeving . R.LUBBERS 10'h-12% Coupure, 160 -
12. De grondigé vraagstukken uit de 

psychologische raadgeving • . . . . . • . . . R.LUBBERS 9-10 Coupure, 160 
._I ~ ·-· 

- -- - - ~. - -- - ---- --- --- --- - - - - -- -----. - - - . --- - - .. -- - - - - - --- - - -- - - .= 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = in groepen 
~ 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting :. Ontwikkelingspsychologie -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : één cursus 
met toestemming van de raad van de Faculteit 
te kiezen, hetzij onder de cursussen van het 
leerplan van : de Faculteit van de Psycho-
logische en Pedagogische Wetenschappen 
(leerplan van de examens voor het bekomen 
van de graad van licentiaat), hetzij onder de 
cursussen vermeld op het leerplan van een fa-
culteit, school, instituut of centrum en waar-
over nog geen examen werd afgelegd. 

1. De klankleer en. de orthofonie ..... . .. C. TA VERNIER-
VEREECKEN 10-12(1) 

2. De psychologische raadpleging in het 
bedrijf .................... J. QUACKELBEEN 14-15 

' 
3. Esthetica en kunstfilosofie . ........ A. JANSSENS 9-11 

4. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dag en uur later te bepalen 

5. Inleiding tot de sociale agogiek ....... (!.DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

5'. Praktische oefeningen ............ G. DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

(1) =eerste halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

·-
Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogisçhe wetenschappen 
/ Richting·: Ontwikkelingspsychologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De partiële leermoeilijkheden ........ M. WENS 10-11 Prof. Guislain-

- . - str., 4 7 

2. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal- pedago-
gische aspecten R. VERBIST 16-17 . . Dunan tlaan, 1 ........... 

3. De biologie toegepast op de psychologie E. PENNOIT-
met oefeningen (2e deel) ........... DECOOMAN 14V2-15V2 Led., 35 

~ 
4. · "De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 

0 met oefen~gen ............... N. 9-10(2) Pasteurlaan, 2 
00 
I 5. Grondige vraagstukken uit de experimentele HM-11V~ (*) 

psychologie ...... ' .......... W. DE COSTER 11V2-12Y: . Blandijnberg, 2 

6. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
in begrip van de psychologische beïnvloedings-
technieken en de sociaal-psychologiscne 
aspecten ................... W. DE COSTER 14V2-l7V2 ~landijnberg, 2 

7. Stage in de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie ......... 
partfm .................... R.LUBBERS 45 uur/jaar Coupure, 160 

partim .................... 1. QUACKELBEEN 45 uur/jaar Coupure, 160 

-
- ~·· - -. -

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

~ ' . 

(2) =tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

..... 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Bedrijfspsychologie --

Leergangen Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag 

1. De beginselen van de psychiatrie ...... E. VERBEEK 12-13 12-13 

2. De differentiële psychologie W. DE COSTER 
- 9-10 ......... 

3. Oefeningen in de experimentele HW2-ll vr *) 
psychologie ................. W. DE COSTER 12 -13 

4. De oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten ............ A. EVRARD 9-11(2) 

5. Oefeningen in de psychologische raadgeving . R.LUBBERS 10Y2-l2Y2 

6. De fysiologie en de hygiëne van de arbeid . . P. VAN UYTVANCK 14Y2-15Y2 

7. Het personeelsbeleid . . . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT 9-10 

8. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
arbeid aan de mens met oefeningen : theorie F. MUSSCHOOT 10Y2-l1Y2 

9. De inleiding tot de sociale wetgeving .... H. LENAERTS 9-10 

10. De grondige vraagstukken uit de socio-
psychologie van het bedrijfsleven ...... P. COETSIER 17-18 

-
I 

( *) = m groepen (2) = tweede halfjaar 

.. 

zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Coupure, 160 

Watersport!., 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen ' . 
\ 

-· 
Richting : Bedrijfspsychologie 

-
Leergangen - Titularis rnaanclag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
CURSUSSEN NAAR KEUZE : één cursus 

} 

met toestemming van de raad van de Faculteit 
te kiezen, hetzij onder de cursussen van het 
leerplan van de Faculteit van de Psycholo- -
gische en Peqagogische Wetenschappen (leer- -
plan van. de examens voor het bekomen van --de graad van lieentiaat), hetzij onder de cur-

I 
sussen vermeld op het leerplan van een facul-

~ teit, school, instituut of centrum en waarover ., ...... nog geen examen werd afgelegd . 
0 
I 1. De psychologische en experimentele pedago-

giek, met inbegrip van de sociaal- Dunantlaan, 1 
pedagogische aspecten . . . ~ . . . . . . . . R. VERBIST 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

2. Esthetica en kunstfilosofie . ......... A. JANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

3. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

4. De grondige vraagstukken uit de ontwikkelings-
psychologie met inbegrip van de psychologische 
beihvloedingstechnieken en de sociaal-
psychologische aspecten ........... · W. DE COSTER 15-16 Blandijnberg, 2 

5. Inleiding tot de sociale agogiek ....... G. DE BOCK dagen en uren la ter te bepalen 

5'. Praktische oefeningen ............ G. DE BOCK dagen en uren later te bepalen 

-J----_, __ ---·· I - ---- '- -- .I - . "1 
- ~ :· L.- - _'-.=:. ------=-· - - . -=- -=--=--- -=-=-=--~ - - --;;::---=--=--= =.--:..-_-- - -- -



FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . N • 10-11(2) Coupure, 160 

2. De grondige vraagstukken uit de 
experimentele psychologie ........ .. W. DE COSTER 1 (}.12( *) Blandijn berg, 2 

3. De psychologische raadpleging in het 

} bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •; J. QUACKELBEEN 14-17 Pasteurlaan, 2 

3' Praktische oefeningen ............ J. QUACKELBEEN 
~ 

4. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
arbeid aan de mens met oefeniJlgen : .... F. MUSSCHOOT 11-12 - Pasteurlaan, 2 

5. Stage in de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie 
partim .............. . .... . R.LUBBERS 45 uur/jaar Coupure, 160 

partim .................... J. QUACKELBEEN 45 uur/jaar Coupure, 160 

6. Stage in de bedrijfspsychologie met inbegrip 
van de deontologie 
partim .•.••••••.•..•••.. 0. P. COETSIER 45 uur/jaar Pasteurlaan,2 

partim .................... F. MUSSCHOOT 45 uur/jaar Pasteurlaan, 2 

-

' 

-

(*) = m groepen 
(2) =tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

,. Aggregaat H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen ' 

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

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (4) . . . . K. DE CLERCK 17-19(4) .. Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodiek ........... A. DE BLOCK 1(}.12 Univ., 8 

4. De bijzo~ de re methodenleer van de ~akken 
die voorkomen op het programma van het ~ -
hoger secundair onderwijs, algemeen vormend 
en technisch onderwijs en normaalonderwijs : -

a. voor de richtingen "pedagogiek en 
~ orthopedagogiek" ...... 
N Pedagogische vakken . . . . . . . . . . N . 15-16(1) 
! Psychologische vakken . . . . . . . ~ . N. 4 9-10(3) Blandijnberg, 2 

b. voor de richting: "Ontwikkelings-
psych,ologie" 

- Psychologische vakken ......... N. 9-10(3) Blandijnberg, 2 

c. voor de richting : "Bedrijfspsychologie" 17-18(2) 
De bedrijfspsychologie ........ . F. MUSSCHOOT (*) Pasteurlaan, 2 .... 

11' 

_r 

-
-

-....... : .. - -

---- -~ --- -. - ~- - -. .,;;;;:----~~ --- -- ~ - - --· . -
( 1) = eerste halljaar (4) =om de twee jaar- niet in 1971-1972 
(2) =tweede halfjaar (*)=lessen bijwonen en/of geven. 
(3) =om de veertien dagen 

/ 

-----



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

(K.B. van 25 september 1969) 

Coupure Links 533- Tel. 23.69.61 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Landbouwwetenschappep verleent de volgende wet
telijke en wetenschappe~ijke graden en diploma's : . 

A. WETT~LIJKE GRADEN 

- Kandidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs ( landbouwonder
wijs) 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen 
Getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTEUJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende 
Toelatingsexamen tot de graad van kandidaat landbouwkundig ingenieur : 

1. - Het program1na van het toelatingsexamen tot de graad van 
kandidaat landbouwkundig ingenieur, dat werd vastgesteld bij konink
lijk besluit van 5 juli 1 965, otnva t : 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 

. voor die tot verschillende disciplines behoren, waaronder de kandi
daat mag kiezen ; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling ; 
3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreetnde nationaliteit kan getnachtigd worden 

· zijn landstaal als tweede· taal te kiezen ; 
4° de alge1nene geschiedenis ; 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 
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5° · de geschiedenis van België ; 
6° de aardrijkskunde ; 
7° de rekenkunde ; 
8° de alge bra ; 
9° de vlakke n1eetkunde ; 

1 Oo de meetkunde· der ruii11te ; 
11 o de rechtlijnige driehoeksmeting ; 
12° de natuurkunde ; 
13° de scheikunde ; 
14° de biologie. 

2. - Het peil van de kennis vereist voor elk van de in art. 1 
opgesomde vakken is. bepaald bij het pfogratnma gepubliceerd in bijlage 
bij het besluit van 5 juli I965. 

3. - De houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften 
en diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over : 

1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. I 
2° één van de hiernavolgende groep vakken : . 

. . groep a : 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot I-1 o van art. 1 

groep b : 
de vakken bepaald onder de nrs. I2o tot 14° van art. I. 
De keuze tussen de gioep a en de groep b wordt door de kandidaat 
bepaald. 

4. - De hieronder opgesmnde getuigschriften en diplotna's geven 
aanleiding tot de vrijstelling van ondervraging bepaald bij art. 3 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen) ; 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij 

art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de · 
acadenlische !:,rraden en het programma van de universitaire 

, examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni I 964, ingestelde exatnen
commissie ; 

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 art. 10 van 
de wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire exan1ens, gecoördineerd op 31 
december 1949, hetwelk toegang verleent tot het examen van kan
qidaat in de letteren en wijsbegeerte ; 

e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van 
kandidaat in de handelswetenschappen ; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische af-
deling) ; ' 

g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling moedertaal-geschiedenis : 
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h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling Frans-geschiedenis ; 

i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling moderne talen ; 

j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onde~wijs, 
afdeling Nederlands-Engels ; 

k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair ond.erwijs, 
afdeling wiskunde, wiskunde-econon1ische wetenschappen of 
wiskunde-fysica ; 

1) diploma van geaggr,egeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wetenschappen-aardrijkskunde ; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma van· regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen ; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Ger
maanse talen in de n1iddelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de Germaanse tal,en in de middelbare scholen 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of ~iploma van 
regentes voor het onderwijs in de wetenschappelijke vakken in de 
1niddelbare 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 af
deling") ; 

r) getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (exaJ;llen A) ; 

s) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen) of dipl01na van een hogere secundaire 

i' technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade
Inische graden en het programma van de universitaire exatnens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde commissie. 

B. Tot de weten.schappelijke graden van : 

1. geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouw
onderwijs) : de houders van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van ingenieur uitgereikt door een door de Staat erkende 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen ; · 

2. dootor in de landbouwkundige wetenschappen : zij die sedert ten
tninste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouw
kundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën. 

C. Tot de speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie : de houders van 
een wettelijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig 
ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw
industrieën. 
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OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandid~at landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van landbouwkundig ingenieur en/of ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee 
studiejaren en twee examengedeelten. 

b) Landbouwkundig ingenieur. 
Het examen voor de graad van landbouwkundig ingenieur omvat de 
volgende vakken : 
B 1 - grondige studie van de biologie ; 
B2 -wetenschappen van de boden1 en van het nlilieu ; 
B3 - plantaardige en dierlijke produktje ; 
B4 - ingenieurstechnieken ; , 
BS - industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 · - economie ; 
evenals de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, naar 
keuze van de examinandus· : 
B7 -algemene landbouwkunde ; 
B8 - landbouwkunde van de tropische en subtropische streken ; 
B9 - veet~elt ; 
B 1 0 - fytotechnie ; 
B11 -waters en bossen ; 
B12 -tuinbouw; 
B 13 - plantenbescherming ; 
B 14 - boerderijhouw ; 
BIS - landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
B 16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont
wikkelingslanden ; 
B 17 - ruin1telijke ordening ; 
B 18 - wetenschappen van de bodem ; 
B 19 - toegepaste plantkunde ; 
B20 - toegepaste dierkunde ; 
B21 - voeding en dieetleer ; 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De exmninandi tnoeten bij de eindproef ~en werk indienen dat betrek
king h~eft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examenc01nmissie overgemaakt 
tegen een door haar vast te ste1len datum. 

c) Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Het examen voor de graad van ingeni~ur voor de scheikunde en de 

· landbouwindustrieën omvat de volgende vakken : 
C 1 - theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 - analytische scheikunde ; 
C3 - organische en biologische scheikunde ; 
C4 - landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
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CS - industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 - industriële natuurkunde ; 
C7 - ingenieurstechnieken ; 
CS - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijver-

nijverheden. 
Het omva~ eveneens de grondige studie van de fundamentele en toege
paste aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie 
van een landbouwnijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrek
king heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencomn1issie overgemaakt 
tegen de door haar vast te stellen datum. 

d) Doctor in de landbouwkundige wetenschappen . 
. 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. 

e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige weten
schappen. 
Het examen voor de graad van 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 van ingenieur voor de scheikunde en 
de landbouwindustrieën. · 
Het omvat het indienen en het openbaar verdedigen · van een proef
schrift en van een aantal bijsteJlingen, alsmede het geven van een open
bare les. 

f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderw~js). 
Het exa1nen omvat : 
1 o De organisatie en methoden van het secundair onderwijs ; 
2° De proefondervindelijke opvoedkunde ; 
3° De geschiedenis der opvoedkunde ; 
4° De· algemene methodenleer ; 
5° De bijzondere methodenleer der vakken die voorkomen op het 

programtna der inrichtingen voor het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs). 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door e~n 
getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft 
gevolgd in een inrichting voor hoger technisch onderwijs. 
De examinandi moeten twee openbare lessen houden over onder
werpen, die vooraf door de examencommissie aangeduid worden en 
gekozen zijn uit het programma der inrichtingen voor hoger technisch 
onderwijs (landbouwonderwijs). 
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Het examen voor de graad van geaggregeerde kan tezelfdertijd afgelegd 
worden als de laatste proef van het examen voor de graad van ingenieur. 

g) Speciale studië.n in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstof van deze speciale studiën is het voorwerp van één examen en 
van tenminste één.jaar studie. 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

In het hiernavolgend lesrooster 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 e.n dierlijke produktie ; 
B4 Ingenieurstechnieken ; 
BS Industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 Economie. 

Bijzondere vakken 

B7 Algemene landbouw ; 
B~ 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) Ontwikkelin~landen ; 
c) Natuurbeheer ; 
d) Houttechnologie ; 

B12 Tuinbouw ; 
B 13 Plantenbescherming ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; · 

B 14 Boerderijbouw ; 
richting a) Mechanica, constructies ; 

b) Cultuurtechniek ; 
c) Tropische streken ; 

B 15 Landbouweconomie en landbouwsoèiologie ; 
richting . a) Landbouw ; 

b) Tuinbouw; 
B16 .LaQdbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke

lingslanden ; 
B 17 Ruimtelijke ordening ; 
B 18 Wetenschappen van de bodem·; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) . Tropische streken ; 

B 19 Toegepaste wetenschappen ; 
B20 Toegepaste dierkunde ; 
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B21 Voeding en dieetleer. 

Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Gemeenschappelijke vakken 

Theoretische en fysische scheikunde ; 
Analytische scheikunde ; 
Organische en biologische scheikunde ; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
Industriële natuurkunde ; 
Ingenieurstechnieken ~ 
Technologie ·en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 

Bijzon de re 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 I Theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 Analytische scheikunde ; 
C3 Organische en biologische scheikunde ; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 Industriële natuurkunde ; 
C7 Ingenieurstechnieken ; 
C8 Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

. 1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

1. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
van de analytische meetkunde en van de 81/z-9Yz( 1) 
infinitesimaalanalyse (met uitsluiting van 8Yz-9Yz(2) 
differentiaalvergelijkingen) ......... G. VANSTEEN KISTE 8%-9Vz 12-13(1) Coupure, 533 

1'. Praktische oefeningen ... ' ........ G. VANSTEEN KISTE 9%-13(1) 
9 lfz-12(2) Coupure, 533 

I 
2. -Algemene natuurkunde (le deel) ...... P. MORTIER lllfz-13(2) · ..Slfz-10 Rozier, 44 

+:>. 2'. Praktische oefeningen P. MORTIER 8lfz-12(2) Rozier, 44 N ...... ·' ..... 
0 
I 3. Algemene scheikunde {le deel) ... . ... Z. EECKHAUT 10-11% 10-11% 10-11% Led., 35 

3'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 

4. Beginselen van de delfstofkunde ....... L. DE LEEN HEER 14-15 Coupure, 533 

4' -Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER ~ 15-16 Coupure, 533 

5. Beginselen van de dierkunde, met inbegrip 
de vergelijkende ontleedkunde {le deel) ... A. GILLARD 14-16(1) Coupure, 533 

5' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 16-18(1) 10lfz-12lf2 
(*) (*) Coupure, 5 33' 

6. Plantkunde (1e deel) ............ J. MATON 8%-10( 1) 8Vz-10(1) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. MATON 14%-17 . . Led., 35 

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

/ 

( 1) = e~rste halfjaar ( *) = in groepen ( 2) = tweede haltjaar 



~ 
N 

Leergangen 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ..... 

2. Beginselen van de staat- en sociale 
huishoudkunde ............... 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening, de wiskundige statistiek en de 
biometrische wetten ............. 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. Infinitesimaalanalyse (2e deel) ....... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Mechanica : cinematica, statica, dynamica 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Algemene natuurkunde (2e deel) ...... 

6'. Praktische oefeningen ............ 
--

(1) = eerste hal.fj aar 

' FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN. 

2e Kandidatuur landoouwkundig ingenieur ·--· 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. COETSIER 10%-121/2(2) Pasteurlaan, 2 

91/2-11 (1) 

A. VERKINDEREN 15-16'12(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 8%-10(2) 10%-12(2) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 10-11(2) 12-13(2) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 8%-91/2(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 9'12-10%(1) Coupure, 533 
··-

P. MORTIER 81h-10 Rozier, 44 

P. MORTIER ll'/2-12'12(2) 10-11(1) Rozier, 44 

P. MORTIER 11%-13(1) 8'12-10(1) 
1 0-11 1/2(2) Rozier, 44 

P. MORTIER 8%-11 '12(2) Rozier, 44 

( 2) = tweede halfjaar 



~~o-- ·7- ~- o ~ - ~ --- -- _ cc----'.-- • ___ .. 

' -
I 

- - - -- -- - --- - -- - --- -._ =--=--~~-"-;;; 1 -- - - - - -- - - - - - -

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

I 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur I 

I 

I 
I 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrzïdag zaterdag Plaats 

~ 
I 

7. Algemene scheikunde (2e deel) 8%-9%(1) 8%-1 0%(1) 14-15Vz(l) Coupure, 533 I ....... N. SCHAMP 
I -
I ~ 

l 
7'. Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 14-18(2)* 14-18(2)* Coupure, 533 

I 
8. Beginselen van de aardkunde en van de 

· . fysische aardrijkskunde ........... L. DE LEENHEER 14-15(2) 14-15(1) Coupure, 533 

8'. Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 14%-15%(1) 

I ; 15-18(2) * Coupure, 533 

~ 
N 8". Idem (veldoefeningen) ..•......... L. DE LEENHEER dag en uur later te bepalen ( 45 uur/jaar) Coupure, 533 
N • 
I 

9. Beginselen van de dierkunde, met inbegrip 
van de vergelijkende ontleedkunde (2e deel) A. GILLARD 14-16(2) Coupure, 533 

9'. Praktische oeferungen ............ A. GILLARD 16-18(2) 14-18(2)* Coupure, 533 

10. Plantkunde (2e deel) ............ J. MATON 11 3.4-123.4(1) 1r~-123/4C1> 11*-12*(1) 
8Vz-10(2) Coupure, 533 

-

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

l (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = in groepen 



~ 
N 
w 

~ 

Leergangen 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(le deel) ................... 

2. Algemene landhuishoudkunde (1e deel) ... 

3. Landbouwboekhoudkunde ......... 
4. Bloementeelt ( 1e deel) ........... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Fruitteelt (1e deel) -............. 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt .... 

6'. Praktische oefeningen ............ 
7. Sierboomteelt (le deel) ........... 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. Algemene analytische scheikunde (le deel) 

.. 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

· leProef landbouwkundig ingenieur(*) ., 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

wo. : 8%-9% (1) 
L. BAERT 18 do. : 8%-9% (2) 

G. BAPTIST 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 21 ma. : 9V2-1 Qlh (2) 
ma.: 9V2-11% (2) 

G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 vrijd. : 9V2-1 OV2 ( 2 

G. BOESMAN 12 13 15b di. : 11 Yz-12% (1) 

G. BOESMAN 12 13 15b vrijd. : 15-16 (2) 

G. BOESMAN 12 13 15b vrijd. : 16-17 (1) 

G. BOESMAN 12 13 15b ma. : 15-16 (2) 

G. BOESMAN 12 15b di. : 1 0%-11 %(1) 
do. : 16-17 (1) 

G. BOESMAN 12 15b vrijd._: 14-15 (1) 

G. BOESMAN 11c 12 13 15b ma. : 12-13 (1) 

G. BOESMAN llc 12 13 15b rria.: 16-17 (2) 

A. COTTENIE 18 21 wo. : 9%-10%(1) 
vrijd. : 9%-101/2(2 

; 

(*) = plaats : Coupure, 533 



~ 
N 
~ 

~ ... -. 

Leergangen 

8'. Praktische oefeningen 

8". Praktische oefeningen 

9. Be~stingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Methodiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Bodemfysica (le deel) ............ 
12. Algemene bodemkunde (le deel) ...... 
12'. Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I 

13. Klimaatkunde ................ 
13 '. Praktische oefeningen ............ 
14. Veldbodemkunde ' 

I I I I I I I I I I I I I I 

15. Beginselen van de algemene wetgeving . . . . 

16. Algemene boekhoudkunde ......... 
16'. Praktische oefeningen ............ 
17. Tuinbouwboekhoudkunde ......... 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

N • ~ -

M. DE BOODT 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

R. DE MEYER 

F. DERWAEL 

F. DERWAEL 

F. DERWAEL 

te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

7 8 

7 7 8 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 

7 

7 

B 
9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15- I 16 I 18 I 21 

9 10 10 

9a 10 

10 

9 10 11 

9 10 11 

9 10 11 

9 10 11 

10 llabc 

9a 11 
abc 

9 10 

9 10 

21 do. : 8%-10Yz(l)(3 

21 I ma. 14:16 (2) 
18 I ma.: 14-16(2)(+++) 

vrijd.: 14-18(2) 

12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 18 vrijd. : 8Yz-9Yz( 2) 
vrijd. : 9Yz-10Yz(l) 

12 13 14 15 16 18a I 21 di. : 8Yz-9Yz(l) 

13 14b 18 ma. : 9-10(1) 

12 13 14 15 16 18 do. : 10%-11 Yz 

12 13 14 15 16 . 18 do.: 14-18(2) (+) 

12 13 14b 15 16 18 di. : 9Yz-10%(1) 

12 13 14b 15 16 18 do.: 14-15(1) 

14b 15 18 do. : 14-18(2)(++) 

12 14 15 di. : 15-16 
ab 

14a 15 16 za. : 8lfz-10Yz(l) 
-

14a 15 16 

15b do. : 8Yz-9% (2) 

(2) =tweede halfjaar (+)=om de veertien dagen eerste donderdag {+ ++)=om de veertien dagen 
++)=eerste zeven weken 

(*) =Plaats : Coupure, 533 
(+ 



+::o 
N 
VI 

---
-··· 

Leergangen 

I 

I 

18. Algemene landbouw van de warme streken 

18'. Praktische oefeninge11 ............ 
19. Landhuishoudkunde van de ontwikkelings-

landen (le deel) ............... 
20. Algemene veeteelt (1e deel) ......... 

21. Ontleedkunde van de dieren ......... 

21 '. Praktische oefeningen ............ 

22. Plantenaardrijkskunde ............ 

23. Plantensystematiek ............. 

23'. Praktische oefeningen ............ 
24. Algemene insektenleer . . . . . . . . . . . . 

24'. Praktische oefeningen ... , ......... 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 
~ - --

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

L. DE WILDE 8 9b llb 13b 14b 16 18 ma. 11 V2-121h (2) 
di. : 1 OV2-l11h(l) 

L. DE WILD~ 8 llb 13b 14b 16 18 ma. : 16-17(2) 

L. DE WILDE 8 9b . 11b 13b 14c 16 18b ma. : 11-12 (1) 

H. DOORME 7 8 9a 10 13a · 14a 15a 16 21 ma. : 8V2-9V2 (2) 
do. : 15-16 (1) 

H. DOORME 7 9a 13a 15a 21 di. : 11 V2-121h (2) 
vrijd. : 14-15 (1) 

H. DOORME 7 9a 13a 15a 21 do. : 81/2-91/2 (2) 
vrijd. : 15-16(1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 16 18 ma. : 14-15 (1) 
di. : 16-18 (2) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 di. : 14-15 (1) 
wo. : 8V2-9V2 ( 1) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 do. : 17-18 (1) 

A. GILLARD 7' 8 9 10 11 12 13 16 ma. : 17-18 (2) 
abc 

A. GILLARD 7 8 9 10 11 12 13 16 za. : 8V2-1 0'12( 2) 
abc 

(*) = Plaats : Coupure, 533 '. 



~ 
N 
0"1 

I 

: 

Leergangen 

-

25. Limnologie ................. 

25'. Praktische oefeningen ............. 

26. Hydraulica (le deel) ............. 
26'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
27. Hydraulica (2e deel) ............. 

27'. Praktische oefeningen ............ 
28. Topografie (le deel) ............. 

28'. Praktische oefeningen ....... ...... 

29. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën . . . . . . . . . . . . . 

29'. Praktische oefeningen ............ 
30. · Nijverheidsnatuurkunde, partim: 

warmteoverdracht .............. 

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur ('1:) 1... 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

A. GILLARD 9 11 ma. : 15-16 (2) 
abc 

A. GILLARD 9 11 vrijd. : 17-18 (2) 
abc 

I 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 . 14 15 16 18 · vrijd. : 8%-9%. (1) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 18 ina. : 18-19 (1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo. : 8Yz-9% (2) 
I 

di.: 11V2-12V2 (2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 ma. : 17-18 (2) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 di. : 8%.-9Y2 ( 2) 
abc ma.: 17-18 (2) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 ma. : 14-15 (2) 
abc 

Germ. HEYNDRICKX 15a ma. : 14-15 (1) 
. di. : 16-17 (2) 

Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd. : 16-18 (2) 

---- . - - ~ -·- - - . ...:. 
Germ. HEYNDRICKX 14 vrijd.: l1V2-12Yz(1) 

( 2) = tweede halfjaar · (*) = Plaats : Coupure, 533 



I ' 
+:
N 
-....l 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig jngenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

31. Fysiologie van de dieren ........... J. MARTIN 7 9a 10 13a 14a 15a 21 ma. : 16-18 (1) 

31'. Praktische oefeningen ............ J. MARTIN 9 21 di. : 8'h-10Yz (2) 

32. Landbouwwerktuigkunde (le deel) ..... J. MOERMAN 14 do. : 8Y2-10'h (1) 
11 Yz-12Y2 (2) 
8%-9% (2) 

32'. Praktische oefeningen ............. J. MOERMAN 14 vrijd. : 17-19 (1) 

32". Praktische oefeningen ........ ..... J. MOERMAN 14a do. : 14-18(2)(++ 

33. Nijverheidsnatuurkunde, partim : koel-
processen, luchtconditionenng, droogprocessen P. MOERMf\N 14 di. : 13-15 (1) 

34. Elektriciteit (1e deel) ............ K. PETIT 9 14 vrijd. ·: 16-17 (1) 

34'. Praktische oefeningen ............. K. PETIT 9 14 ma. : 14-15 (1) 

35. Studie en technologie van de materialen . . . K. PETIT 9 14 di. : 10%-11% (2) 
vrijd. : 14-15 (2) 

36. Weerstand van de materialen (le deel) .... K. PETIT 14 ma. : 15-16 (1) 

36': Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 do. : 17-18 (1) 

37. Anatomie, micrografie en identificatie van 
de houtsoorten ............... J. SCHALCK 11 ma. : ·8Y2-9Y2 (1) 

di. : 9Y2'-l0%·(2) 

37'. Praktische oefeningen ......... . ... J. SCHALCK 11 di. : 14-15 (2) 
- 16-17 (1) 

( 1) = eerste halfjaar - (2) =tweede halfjaar (++)=om de veertien dagen tweede donderdag (*)=Plaats : Coupure, 533 



~ 
N 
00 

I 

Leergangen . 

38. · Organische scheikunde (1e deel) ....... 

38'. Praktische oefeningen ............ 

39. Algemene plantenteelt . . . . . . . . . . . . 

40. Erfelijkheidsleer ............... 

41. Enzymenleer (le ·deel) ... · ......... 

42. Inleiding tot de plantenziektenleer . . . . . 
43. Mototen ................... 

44. Tuinbouwmachines ............. 

44 '. Praktische oefeningen ............ 
. 

45. Bosbouw (le deel) .............. 
= 

45'. Praktische oefeninge~ ............ 

(1) = eerste h~lfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

N. SCHAMP 21 do. : 9Yl-10Y:z (2) 
lld di. : 10%-llY:z (1) 

N. SCHAMP lld ma. : 14-18 (1) 
21 do.: 81/z-10Vz(1)(+++) 

13-18(1) (+++) 

M. SLAATS 
J 

7 8 9a 10 12 13 14 15 18 21 ma.: 10-11 
vrijd. : 1 OY:z-11 Y:z( 2) 

M. SLAATS 7 8 9 10 11 12 13 15 16 ma. : 15-16 (1) 
do. : 8Y:z-9Y:z (1) 

' 
L. V ANDENDRIESSCHE 21 vrijd. : 11 Y:z-12Vz ( 1) 

J. VAN HOLDER 7 8 .. 10 12 13 16 di. : 10Vz-11Y:z (2) 
... 

J. VAN LANCKER . 14 di. : 14-15 (2) 
vrijd. : 14-15 (1) 

J. VAN LANCKER 14a ma. : 11-12 
ma.: 11Y:z-12Y:z (2) 

J. VAN LANCKER 14a :,ma. : 16-17 (2) 
di.: 11-12 (1) 

I 

M. VAN MIEGROET 11 ma. : 9%-11 Y:z (2) 
I 

-- vrijd. : 8Vz-12Vz (1) 

M. VAN MIEGROET 11 vrijd. : 15-17 ~2) 
wo.: 14-17 p 

abc 14-17 2 

(2) = tweede halfjaar (+++) = eerste acht weken ( *) = Plaats : Coupure, 5 3 3 



~ 
N 
\0 

I 

Leergangen 

-
46. Inleiding tot de bosbouw .......... 

47. Algemene biochemie ............ 

48. Biochemie (le deel) ............. 

4~'. Praktische oefeningen ............ 

49. Biometrie .................. 
49'. Praktische oefeningen ............ 

50. Matrix rekenen ............ ... 
51. Computerscience .............. 
52. Algemene mikrobiologie . . . . . . . . . . . 

5 2'. Praktische oefeninge~ ............ 

53. Mikrobiologie ................ 
- --- - --------

(1) =eerste halfjaar 
(+)=eerste acht weken 

-- .-.-.--

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 
~ 

Titularis te volgen door de studenten die àis bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7• 8 9 10 11 12 13 

M. VAN MIEGROET 12 13' 

R. VAN PARIJS 7 8 9 10 11 12 13 
a cd 

R. VAN PARIJS 

R. VAN PA RIJS 

-

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 

G. VANSTEENKISTE 9 

G. VANSTEENKISTE 8 

J. VOETS 7 8 9 10 12 13 

J. VOETS 7 8 9 10 12 13 

J. VOETS 

(2) = tweede halfjaar_ 
(++) =eerste zeven weker.. 

14 15 16 18 

15 18 

18 

14 15 16 18 

14 15 16 18 

15 16 

15 16 

16 18 

16 18 

21 

di. : 9Vz-101/z (2) 
vrijd. : 11 Vz-12% -( 2) 

do. : 11 Vz-13 

21 ma. : 11 Vz-13( 2) 
wo. : 10Vz-12 (1) 

21 di.: 14-18 (2) (+) 
di. : 14-18"(1) (+) 
wo. : 14-18 (1) (++) 

21 di. : 18-19 (1) 

21 do.: 18-19 (1) 
vrijd. : 1 01/z-11 %(2) 

vrijd. : 11 Vz-12%(1) 

vrijd. : 14-15 (2) 

• do. : 9%-1 OVz 

vrijd. : 17-19(1)(**) 
di. : 16-18(1)(**) 
di. : 11%-12% 

21 di. : 11-12 (1) 
vrijd. : 11Vz-12Vz(2) 

(*)=Plaats: Coupure, 533 
(**) = in twee groepen 



I 
I FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
I 
I 

I Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

I '• 
I 
I B 

I 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Q 18 21 

I 53'. Praktische oefeningen J. VOETS 21 dagen uurlater te .. . .... . ... . 
I bepalen(30uur/jaar) . 

I 

vrijd. : 16-18(1) 

54. Dendrologie ( 1e deel) . . . . . . . . . . . . N . 11 wo.: 8V2-IOV2(2) 
vrijd. : 14-15 (1) 

~ 54'. Praktische oefeningen ............ N. 11 do. : 8V2-9% (2) 
w 
0 55. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer ..... N. 11 vrijd. 15-17 (1) 
I 

56. Oefeningen op de proefho~ve te Melle . . . . 7 9 10 13 14 15 wo. : 9-12 

I \, 

' ; 

-

' . 

" _ 

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

l (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=Plaats : Coupure, 533 



\" 
~ 
w 

' FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 .. 

1. Theoretische en fysische scheikunde (2~ deel) L. BAERT 18 di. : 12-13 (1) 

1 '. Praktische oefeningen ............ L. BAERT 18 do. : 14-18(2)(5) 

2. Landbouwbedrijfsleer ............ G. BAPTIST 7 9 10 15a ~6 di. : 9Y2-1 OY2(1) 
di. : 101/2-11 Y2 (2) 

2'. Praktische oefeningen ....... · ..... G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 di. : 17-19 (2) 
vrijd. : 15-17 (1) 

3. Methodes van onderzoek in de economie .. G. BAPTIST 15 16 ma. : 9-11 (1) 

3'. Praktische oefeningen ............ G. BAPTIST 15 16 vrijd. : 14-16 (2) 

4. F111itteelt (2e deel) ............. G. BOESMAN 12 di. : 81/2-9Y2 ( 1) 

4'. Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 wo. : 8Y2-1 OY2( 1) 

5. Sierboomteelt (2e deel) ........... G. BOESMAN llc 12 vrijd. : 9Y2-101/2(2) 

5'. Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN llc 12 do.: 14-18(2)(4) 

6. Bloementeelt (2e deel) ........... G. BOESMAN 12 I~ do.: 10Y2-ll% (1) 

6'. Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 do. : 14-18(2){3) 

7. Groenteteelt (le deel) ............ G. BOESMAN 7 10 12 13 15 di. : 17-18 (1) 

7'. Prakt~che oefeningen ............ G. BOESMAN 12 wo. : 10Y2-12Y2 (1) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar ( 4) = om de veertien dagen tweede donderdag (*) =Plaats : Coupure, 533 
(5) =eerste tot achtste week ( 3) = om de veertien dagen eerste donderdag 



- FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

, .. 
2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

J 

Eeergangen Titularis te voigen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

.. 
... B 

~ 
7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16 18 21 

8. Algemene analytische scheikunde (2e deel) . . A. COTTENIE 18 do. : 9V2-1 OY2 ( 1) 

9. Bijzondere en toegepaste analytische ma. : 9-10 (1) 
scheikunde (1e deel) .......... ... A. COTTENIE 21 ma. : 81f2-9Y2 (2) 

-
9'. Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE ' 21 di. : 14-18 (2) 

I 
10. Bodemfysica (2e deel) 18 do. : 8V2-lOV2 (2) ' 

~ ............ M. DE BOODT 
Vol 
N 1 0'. Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 18 za. : 8V2-ll Y2 ( 2) 
! 

11. Geomorfologie ......... - ..... M. DE BOODT 8 llb 16 18 ma. : 14-16 (2) 
, 

11'. Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 8 llbc 18 dag en uür later te 
bepalen : 
30 uur/jaar 

12. Bospedologie . . . . . . . . . . . . . . . N • llbc di.: l01/2-l2V2(2) 

13. . Tuinbouwbodemkunde ........... M. DE BOODT 12 18 vrijd. : 16-17Y2 (1) 

13'. Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 12 18 dag en uur later te 
bepalen : 
15 uur/jaar 

.. 14. Bodemmineralogie (1e deel) L. DE LEENHEER 8 ma. : 81/2-91/2 (1) ......... 
~--

14~ Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 8 ma. : 14-15 (1) 

15. ·Klimaatkunde ................ L. DE LEENHEER 21 di. : 91/2-10Yz (}-) ~ f= 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) =Plaats : Coupure, 533 

-



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

~Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
.. 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

" B 
- 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 i1 --

15'. Praktische oefeningen .... . .... ... L. DE LEENHEER . 21 do. : 14-15 (1) 

16. Fytosanitaire wetgeving ........... R. DE MEYER 13 di. : 16-17(2)(3) 

17. Landbouwwetgeving . . . . . . . . . . . ·, . R. DE MEYER 7 9a 14 15 di. : 14-15 

18. Algemene boekhoudkunde ......... F. DERWAEL 12 21 za. : 8Yz-10% (1) 

I 
18'. Praktische oefeningen ............ F. DERWAEL 12 21 za. : 10%-11% (1) 

~ 19. Tuin bouwboekhoudkunde ......... F. DERWAEL 12 do. : 8Yz-9% (2) w 
w 

ma. : 8Yz-10% (1) I 20. Tuinbouweconomie (1e deel) ........ F. DERWAEL 12 15b 
15-16 (2) 

wo. : 9%-10Yz (2) 

21. Agrarische planologie ............ L. DE WILDE 11 do. : 91h-10% (1) 

21'. Praktische oe_feningen ............ L. DE WILDE llb . di. : 10Yz-l21/z(2) 

22. Plantenteelt van de warme streken (le deel) . L. DE WILDE 8 
I 

14c 16 ma.: 18-19(1) 
wo. : 8%-12% (1) 

... 22'. Praktische oefeningen ............ L. DE WILDE 16 za.: 10%-12%(2) 
8 za. : 8%-12% (2) 

23. Plattela.ndsstructuren en agrarische oplei-
ding in de ontwikkelingslanden ( 1 e deel : 16 di. : 15-16 (1) 
PlatteJandsstructuren) ............ L. DE WILDE 8 di. : 8Yz-9Yz (1) 

24. Bijzondere veeteelt ( 1e deel) ........ H.DOORME 7 9 10 15a 21 ma. : 15-16 (2) 
di. : 10%-llYz (1) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste tien weken (*) =Plaats : Coupure, 533 



L --. - .... - ~------- -_-;:-..;- .. ;.~=.--;;_-;:---- ~--=- =---......;:;;,..--=- ~:"'"" ~ ....:....: --=. --- --=:=-...: .::... ==-==--==-=--= -~~-==- - _·:...._---=:::;- ---=-=-=---===- = = -=---===----==-:-=---=:::..-=- ---= ..... ::=----=-= ---.......=. -- """"=:= - --=-= ...:-::....__--:::=- -:_ ---~--=--=~-~::.. -~~ 

'· 
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

~ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

~ B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

.... 

24'. Praktische oefeningen ............ H.DOORME 7 9 10 15a 21 wo.: 10V2-12V2 

25. Plantenaardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . L. EECKHOUT 12 ma.: 14-15 (1) 
L di. : 16-18 (2) 

26. Plantecologie (le deel) ........... L. EECKHOUT 7 8 10 11 12 13 14b 15 16 18 ma.: 16-18 (1) 

27. Plantecologie (2e deel) ........... L. EECKHOUT 7 8 10 11 12 13 14b 15 16 18 di! : 9V2-10% (2) 
I 

28. Plantecologie (3e deel) 7 8 10 11 12 13 14b 15 16 18 vrijd. : 10%-11 V2 ( 2 .,J::.. ........... L. EECKHOUT 
- VJ 

.,J::.. 28'. Praktische oefeningen (le deel) ....... L.-EECKHOUT 7 8 10 11 12 13 14b 15 16 18 ma. : 12-13 (1) 
I 

29. Plantensociologie ............... L. EECKHOUT 10 11 12 18 vrijd. : 15-17 (2) 

29'. Praktische oefeningen ............ L. EECKHOUT 10 11 12 18 vrijd. : 14-15 (2) · 

30. Dierlijke plantenparasieten (le deel) .... A. GILLARD 7 8 10 12 13 16 . do.: 11%-12% (1) 
·-· 

30'. Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 7 8 10 12 13 16 di. : 16-17 (1) 
do. : 9%-10% (2) 

31. Cultuurtechniek (le deel) .......... G.A. HEYNDRICKX 7 10 12 14 15 18 ma. : 15-16 (1) 

32. Cultuurtechniek (2è deel) .......... G.A. HEYNDRICKX 14 18 di. : 10%-11 V2 (2) 

,3 2'. Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 do.: 10%-12% (2) 
-

33. Cultuurtechnische bouwwerken (le deel) .. G.A. HEYNDRICKX 14ab do. : 9%-10% 

33'. Praktische oefeningen ...... · ...... G.A. HEYNDRICKX 14ab vrijd. : 14-16 (2) 
--· 14b ma. : 15-18 (2) --

34. Hydraulica (3e deel) ............. G.A. HEYNDRICKX 14 18 do. : 11%-12% (1) 
- ------

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=Plaats: Coupure, 533 



I 
~ 
w 
VI 

-

-Leergangetz 

34 •. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

35. Topografie (2e deel) ........•.... 

35'. Praktische oefeningen ............ 
36. Cultuurtechniek van de warme streken ... 
37. Beginselen van de technologie der 

landbouwindustrieën ............ 
3 7'. Praktische oefeningen ............ 
38. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 

warmteoverdracht .............. 
39. Natuurbehoud ................ 

40. Scheikundige bestrijdingsmiddelen ..... 

40'. Praktische oefeningen ............ 
41. Algemenevoedings-en dieetleer ....... 

42. Voeding van de huisdieren (le deel) ..... 
4 2'. Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkun~g ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 1.2 13 14 15 16 18 21 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 di. : 17-18 (1) 

G.A. HEYNDRICKX 11 14b 16 ma.: 11-12(1) 
vrijd. : 8%-9% (2) -

G.A. HEYNDRICKX 11 14b 16 za. : 8Y2-10% (2) 

G.A. HEYNDRICKX 8 14b 16 vrijd. 14-15 (1) 

( 
ma. : 14-15 (1) 

Germ. HEYNDRICKX 9 14 16 21 di. : 16-17 (2) 

Germ. HEYNDRlCKX 9 14 16 21 vrijd. : 16-18 (2) 

Germ. HEYNDRICKX 8 vrijd. : 11 %-12%(1 

J. HUBLE 11c dag en uur later te 
bepalen 

R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 21 di. : 11%-12% (1) 
do. : 9Y2·10% (1) 

-
R. KIPS 8 13 21 ma.: 9%-13(2)(+) 

J. MARTIN 7 9 10 12 14a 15 21 di. : 11%-12% (2) 
vrijd. 8Y2-1 0% ( 1) 

J. MARTIN , 7 9 10 . 15a 21 do.: 10%-11%(2) 

J. MARTIN 7 9 10 15a 21 do. : 14-16 (2) 

(*)=Plaats : Coupure, 533 (+)=eerste tot achtste week 



~ 
V) 

0\ 

I 

Leergangen 

-
43. Voeding van de huisdieren (2e deel) ..... 
43'. Praktische oefeningen ............ 
44. Lalldbouwwerktuigkunde (2e deel) ..... 

44'. Praktische oefeningen ............ 

45. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : 
electronica . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

45'. Praktische oefeningen ............ 
46. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : 

koelprocessen, luchtconditionering, 
droogprocessen ............... 

47. Boerderijbouwkunde (le deel) ....... 

4 7'. Praktische oefeningen ............. 

48. El~ctriciteit (2e deel) .... ......... 
48'. PraktiSche oefeningen ............ 
49. Gewapend beton .............. 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar . 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-
2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -

' 
Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 18 21 

J. MARTIN 9 21 do. : 11 V2-12V2 (2) 

J. MARTIN 9 21 do. : 16-17 (2) 

J. MOERMAN -14 di. : 15-16 (2) 

- vrijd.: llV2-12V2(2 
15-17 (1) 

J. MOERMAN 14 do. : 15-17 (2) 
' 14a ~rijd. : 8V2-10%(2) 

P. MOERMAN 14 ma. : 8%-9V2 (2) 

P. MOERMAN 14 ma. : 9%-10% (2) 

P. MOERMAN 8 di. : 13-15 (1) 

K. PETIT 7' 9 14 15a ma . . : 11-12 (2) 
vrijd. : 10%-1 ll/2(1) 

K. PETIT 7 9 14 15a dag en uur later te 
bepalen: 
30 uur/jaar 

K. PETIT 14a 
~ 

do. : 14-17 (1) 
·-~ -K. PETIT 14a 

: ma. : 11-12 (1).._..;:::: : 

K. PETIT 14 do.: 10%-11%(1) 
--~- ---------

(*) = Plaats : Coupure, 533 



~ FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
/ 

~ ·- "' -
Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als, bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
~ · 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

49'. Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 ma. : 9-10 (1) 

50. Weerstand van de materialen (2e deel) .... K. PETIT 14 di. : 8Vz-10% (1) 

50'. Praktische oefeningen K. PETIT . ·' 14 di. : 16-17 (1) ............ 
do. : 14-15 (2) 

51. Organische scheikunde (le deel) ....... N. SCHAMP 18 do. : 9Vz-1 OV2 
I di. : 10Y2-11Vz(1) 
~ ' w 51 '. Praktische oefeningen N. SCHAMP 18 do. : 14-18 (1)(+) -.....J ............ 
I 5 2. Algemene plantenveredeling M. SLAATS 7 8 9 10 12 13 16 ma. : 8%-9% (2) ......... 

di. : 8V2-9V2 (2) 

53. Inleiding tot de landbouwplantenteelt .... M. SLAATS 14ab wo. : 8V2-1 OV2 (1) 

54. Landbouwplantenteelt (le deel) ....... J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a 21 ma. : 11-12 (1) 
di. : 81/2-9% ( 1) I 

54'. Praktische oefeningen ............. J. STR YCKERS 7 9a 10 i3a 15a 18a 21 wo. : 9V2-1 OV2 

55. Ecologie van de landbouwgewassen ..... J. STRYCKERS 7 9 10 13 14ab 18a 21 ma. : 10-11 (1) 

56. Herbologie .................. J. STRYCKERS 9 do.: 10V2-l1V2(1) 
vrijd. : 8%-9% (2) 

57. Proeftechniek ................ J. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 16 17 do. : 8V2-9V2 (1) 

5 8. Zaadkennis ................. J. STRYCKERS 13 vrijd. : 14-15 (2) 

5 8'. Praktische oefeningen ............ J. STRYCKERS 13 vrijd. : 15-16 (2) 

( 1) = eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar (*) =Plaats : Coupure~ 533 (+) =eerste tot achtste week 

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



~ 
w 
00 

I 

-
-

Leergangen 

59. Fytovirologie ................ 
59'. Praktische oefeningen ............ 
60. Plantenziektenleer (1e deel) ......... 
60'. Praktische oefeningen I I I I I IJ et t te I 

61. Arbeidsleer ................. 
62 Landbouwmachines ............. 

6 2'. Praktische oefeningen ............ 

63. Landbouwmachines van de tropische 
streken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63'. Praktische oefeningen ............ 
64. Motorcultuur ................ 
64'. Praktische oefeningen ............ 
65. Vervoermiddelen .............. 
66. Bosbouw (2e deel) . . • . . . . . . . . . . . 

66'. Praktische oefcningèn ............ 

67. Bosbouwtechniek en bosexploitatie ..... 
· (1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -

Titularis . te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

J. VAN HOLDER 12 13 vrijd. : 15-16 (1) 

J. VAN HOLDER 12 13 vrijd. : 17-19 (2) 

J. VAN HOLDER 7 10 12 13 vrijd. : 14-15 (1) 

J. VAN HOLDER 7 10 12 13 do. : 14-16(1)(+) 

J. VAN LANCKER 14 15 di. : 11 V2-l2V2 (1) 

J. VAN LANCKER 7 10 13a 15a 16 do. : 16-1q (2) 
vrijd.: llllz-12%(2) 

J. VAN LANCKER 7 10 13a 15a 16 do. : 17-18 ( 2) 
vrijd. : 9V2-10llz (2) 

J. VAN LANCKER 8 di.: 10%-11% (2) . 

J. VAN LANCKER 8 wo; : 10-12 (2) 

J. VAN LANCKER 7 10 14 15 do. : 8%-9% (2) 

J,"VAN I:..ANCKER 7 10 14 15 ma. : 12-13(2) 

J. VAN LANCKER 14a di. : 15-16 (1) 

M. VAN MIEGROET 11 wo. : 8llz-911z ( 1) 
wo. : 10%-12% (2) 

M. VAN MIEGROET 11 
" 

wo. : 14-17 (1) --. --
1lbc 

. ~ 

wo. : 14-17 (2) 

M. VAN MIEGROET 11 do. : 14-16 (1) 

(*)=Plaats: Coupure, 533 (+) =eerste tot achtste week 



~ w 
IC 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

67'. Praktische oefeningen ............ M. VAN MIEGROET 11 

68. Statistiek .................. G. VAN STEENKISTE 7 8 9 10 llb 12 13 15 16 18 21 

68•. Praktische oefeningen ............ G. VAN STEENKISTE 7 8 9 10 11b 12 13 15 16 18 21 

69. Landbouwpolitiek . . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 13 15 

70. Marktkunde ................. A. VERKINDEREN 9 15 

.. 

71. Algemene microbiologie ....... . ... J. VOETS 11c 

11•. Praktische oefeningen ............ J. VOETS llc 

72. Bodemmikrobiologie ............ J. VOETS 7 10 13 18 

7 2 •. Praktische oefeningen ............ J. VOETS 7 10 13 18 

73. Mikroscopische ontleding en mikrochemie 
-' (le deel) ................... J. VOETS 13 

. 73•. Praktische oefeningen ............ J. VOETS 13 

74. Toegepaste mikrobiologie (le deel) ..... J. VOETS 21 

74•. Praktische oefeningen J. VOETS 
.... 

21 . ........... 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =negende tot dertiende week 
(+) =eerste tot achtste week (++)=negende tot vijftiende week 

dagen en uren 

do.: 16-18 (2) 

di. : 15-16 (2) 

ma.: 16-18 (2) 

ma. : 14-15 (2) 
vrijd.: 17-18 (1) 

di. : 15-16 (1) 
tna. : 8'12-9%. (1) 
vrijd.: 14-15 (1) 
vrijd.: 11'12-12'12(2) 

do. : 9'12-10'12 (1) 

di. : 16-18 (1) 

do. : 1 0'12-11 Yl( 1) 
vrijd. : 8'12-9'12(2) 

do. : 14-17(1)(3) 

di. : 9'12-10'/z(l) 

ma. : 14-18(1)(++) j 

do.: 8'12-9'12 
I 

di. : 14-18(1)(+) I 



I 
~ 
~ 
0 

I 

~ 

Leergangen 

' 

75. Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden ........ ·" · .... 

75'. Praktische oefeningen • 0 •••••••••• 

76. Oefeningen op de proefhoeve ...... . . 

77. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer ..... 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -
2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen· door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B . 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

G. WAEGEMANS 8 16 18 vrijd. : 81/z-1 Ph(l) 

G. WAEGEMANS 8 16 18 vrijd. : 17-19 (2) 

7 9 10 13 15a 18 21 wo. : 9-12 

N. 11 __ _l_' - vrijd. : 15-17 (1) 

(*) =Plaats : Coupure, 533 



~ 
~ 

-·- -

Leergangen 

1. Algemene landhuishoudkunde (2e deel) ... 
-

2. Fruitteelt (3e deel) ............. 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur 

(le deel) ................... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. Bloementeelt (3~ deel) ........... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Groenteteelt (2e deel) ............ 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Algemene analytische scheikunde (le deel) 

6'. Praktische oefeningen ............ 
7. Bemestingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Bijzondere en toegepaste analytische 
scheikunde (2e deel) . . . . . . . . . . . . . 

8'. Praktische oefeningen ......... ' · .. 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
- - ·- --

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1~ 21 

G. BAPTIST 9 15 di. : 9V2·10'h (2) 
vrijd. : 9-10 (1) 

G. BOESMAN 12 15b di. : 15-16 (1) 

G. BOESMAN 12 15b wo. : 8%-9'12 (1) 

ma. : 9V2·10% (1) 
G. BOESMAN 12 15b vrijd. : 15-i6 (1) 

G. BOESMAN 12 15b wo. : 8V2-1 OV2 ( 2) 

G. BOESMAN 12 15b ma. : 15-16 (1) 

G. BOESMAN 12 15b wo. : 9V2·101/2 -(1) 

G. BOESMAN 7 12 13 15 ma. : 16-17 (1) 

G. BOESMAN 12 15b wo.: 10V2-121/l (i) 

A. COTTENIE 8 wo. : 9h-HW2 (1) 
vrijd. : 9Vl-10V2 _(2)

1 

A. COTTENIE 8 vrijd. : 14-18 (2) 

A. COTTENIE 21 : vrijd. : 9V2-1 OV2 (1) 
vrijd. : 8V2-9V2 (2) 

A. COTTENIE 18 do. : 1 01/2-ll V2 ( 2) 

A. COTTENIE 18 1fia.: 8V2-101/2 (1) 
za. : 91!2-1 2V2 (2) 

(*)=Plaats: Coupure, 533 



I 

~ 
~ 
N 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B 
' 

' 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

9. Bodemfysica (2e deel) ... ' ........ M.-DE BOODT 14b 

9'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . M. DE BOODT 14b 

10. Bodemgeschiktheid .... . ........ M. DE BOODT 15 18 

11. Bospedologie ................ M. DE BOODT :18 

11 '. Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 18 

12. Geomorfologie ............... M. DE BOODT 14b 

13. Bodemclassificatie .............. L. DE LEENHEER 8 18 

13'. Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 8· 18 

14. Bodemmineralogie (le deel) ... - ...... L. DE LEENHEER 18 
14'. Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 18 

15. Bodemmineralogie (2e deel) (les + oef.) ... L. DE LEENHEER 18 
16. Regionale bodemkunde ........... L. DE LEENHEER 14b 18 

16'. Praktische oefeningen . ............ L . ..... DE LEENHEER 14b 18 

1 7. Landhouwwetgeving . . . . . . . . . . . . . R. DE MEYER 18a 21 

18. Sociale wetgeving .............. R. DE MEYER 7 9 12 15 18a 

19. Nijverheidsorganisatie ............ F. DERWAEL 15 

20. Agrarische planologie 
- ~ .... , 
............ L. DE WILDE 8 9b 14b 

I- ---

f 1) = eerste halfjaar (3) =om de veertien dagen eerste donderdag (2) = tweede halfjaar (*) =Plaats : Coupure, 533 

, 

dagen en uren 

' - . do. : 8%-10% (2) 

za. : 8%-11% ( 2) 

di. : 15-16 (2) 

di. : 10%-12% (2) 

dag en uur later te 
bepalen: 

· 30 uur/jaar 

ma. : 14-16 (2) 

ma.: 10'12-11'12 (2) 

do. : 14-18{2)(3) 

ma. : 8%-9% (1) 

ma. : 1~15 (1) 

ma. : 14-16'12 (2) 

ma.: 11%-12'12(2) 

di. : 8'!2-10% (2) 

di. : 14-15 

di. : 16-17 ( 1) 

di. : 8%-9% (1) 
do. : 8%-9'12 ( 1) 

do. : 9%-10% (1) 



+:-. 
+:-. 
w 

_, 
·-

Leergangen 

20'. Praktische oefeningen ............ 
21. Bereiding van de tropische produkten .... 
22. Plantenteelt van de warme streken 

(2e deel, 3) ................. 
23. Plantenteelt van de warme streken 

(2e deel, 1, 2, 4) ............... 
23'. Praktische oefeningen (2e deel) ....... 
24. Plantenteelt van de warme streken (3e d.) .. 
24'. Praktische oefeningen ............ 
25. Plattelandstructuur (2e deel) ........ 
26. Algemene veeteelt (2e-deel) ......... 

27. Bijzondere veeteelt (2e deel) ........ 
27'. Praktische oefeningen ............ 
28. Bodemzoölogie ............... 
29. Bosdierkunde en d,e jacht ...... ...... 
30. Dierlijke plantenparasieten (2e deel) .... 
30'.. Praktische oefeningen ............ 
31. Fytonematologie . .............. 
31'. Praktische oefeningen ............ 
3 2. · lnsektenekologie .............. 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de s~udenten die als bijzonder yak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 

L. DE WILDE 8 9b 14b di. : 10Vz-12Vz (1) 

L. DE WILDE 8 di. : 8Vz-10Vz (2) 

L. DE WILDE 8 9b ma. : 8%-9V:z ( 1) I 

I 

L. DE WILDE 8 ma. : 9Vz-11 %. (1) I 

L. DE WILDE 8 ma. : 11 Vz-12% (1) 

L. DE WILDE 8 wo.: 8%-111/z (2) 

L. DE WILDE 8 wo. : 11Vz-12Vz (2) 

L. DE WILDE 8 di. : 10Vz-12Vz (2) 
--

do. : 8%-9Vz ( Ï) H. DOORME 9 21 
vrijd. : 9%-10% (2) 

H. DOORME 9 21 di. : 15-16 (1) 

H. DOORME 9 21 wo. : 9Vz-19Vz (1) 

A. GILLARD 18 do. : 9Vz-1 OVz ( 2) 

A. GILLARD· 9 vrijd. : 14-15(1)(3) 

A. GILLARD 13 di. : 9Vz-10% (1) 

A. GILLARD 13 do. : 15-17 (1) 

A. GILLARD 12 13 ma. : 10-11 (2) 

A. GILLARD 12 13 di. : 1.0%-12% (2) 

A. GILLARD 13 ma.: 17-18(1)(++) 

(3) =eerste tien weken (*)=Plaats: Coupure, 533 (++) =eerste acht weken 



~ 
~ 
~ 

- ~ - -- -·-

Leergangen 

33. Tropische visteelt .............. 
34. Visteelt ................... 
34'. Praktische oefeningen ............ 
35. Limnologie ........ .......... 
35'. Praktische oefeningen ............ 
36. Werkingswijze van de pesticiden, partiro : 

insecticiden ................. 
37. Veeteelt: melkkunde, zuivel- en 

voedingsvettentechnologie . . . . . . . . . . 

38. Cultuurtechniek (3e deel) .......... 
38'. Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . 

39. Cultuurtechnische bouwwerken (2e deel) .. 
39'. Praktische oefeningen ............ 

40. Beginselen technologie der landbouw· 
industrieën ................. 

40'. Praktische oeféningen ............ 
41. N~iverheidsnatuurkunde, partiro : 

warmteoverdracht .............. 
42. Gezondheidsleer van de tropische streken . . 
43. Fytofarmacie (3e deel) ........... 

-
43'. Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

-~ . -· -·:-.:--.;..-~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

A. GILLARD 9 ma.: 11-12 (2) 

A. GILLARD 9 21 do. : 9V2-101f2 (2) 

A. GILLARD 9 21 di. : 8%-9% (2) 

A. GILLARD 21 ma. : 15-16 (2) 

A. GILLARD 21 vrijd.: 17-18 (2) 

ma. : 14-15 (1) 
A. GILLARD \ 13 (++) 

H. HENDRICKX 9 vrijd. : 10-12 (1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 do. : 1 OY2-lllf2 (1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 do. : 14-18 (1) i 

G.A. HEYNDRICKX 14 vrijd. : 11-12 (1) i 

G.A. HEYNDRICX 14 di. : 101f2-12V2 (2) 
vrijd. : 10%-12 (2) . 

di.: 16-17 (2) 
Germ. HEYNDRICKX .· 7 ma. : 14-15 (1) 

Germ. HEYN.DRICKX 7 vrijd. : 16-18 (2) 

Germ. HEYNDRICKX 12 21 vrijd. : 1llf2-12V2(1) 

P. J ANSSENS . 8 13b di. : 15-17(2)(++) 

R. KIPS 13 di. : 15-18(1)(3) --· ~ 

R. KIPS 13 do. : 14-18(2)(++) 

(++)=eerste acht weken (*)=Plaats : Coupure, 533 (3) =zesde tot vijftiende weck 



-

- FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

te volgen door de studenten diè als bijzonder vak gekozen hebben 
.. -

Leergangen - Titularis dagen en uren 
•' 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

44. Hygiëne van de huisdieren . . . . . . . . . . J. MARTIN 9 21 ma. : 17-18 (2) 

45. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten 
en begrippen van veeartsenijkunde ..... J. MARTIN 7 9 21 do. : 14-16 (1) 

46. Technologie van vlees, vis en eieren ..... J. MARTIN 7 9 21 do. : 16-17 (1) 

4 7. Tropische veeteelt ........ . . . ... J. MARTIN 8 9b ma. : 15-17 (2) 

48. Bestrijdingstechn.iek ............. J. MOERMAN 13 do. : 10Vz-11Vz (2) 

49. Landbouwwerktuigkunde (3e deel) ..... J. MOERMAN 14 di. : 9-10 (1) 
I vr.ijd. : 9~z-10Y2 (2) 
~ 49'. Praktische oefeningen ............ J. MOERMAN 14 ma. : 14-16 (1) ~ 
Vl vrijd. : 10Vz-12V2(2 

50. Nijverheidsnatuurkunde, partim : . 
electronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. MOERMAN 8 15 ma. : 8Vz-9Vl ( 2) 

50'. Praktische oefeningen ............ P. MOERMAN 8 15 ma. : 9%-10Vl (2) 

51. Nijverheidsnatuurkunde, partim : koelpro-
cessen, luchtconditionering, droogprocessen P. MOERMAN 12 21 di. : 13-15 (l) 

52. Boerderijbouwkunde (1e deel) ....... K. PETIT 21 ma. : 11-12 (2) 
vrijd. : 1 OV2-ll Vd 1 

5 2'. Praktische oefeningen ............ K. PETIT 21 30 u. later te 
' bepalen 

53. Boerderijbouwkunde (2e deel) ....... K. PETIT 9 14 ma.: 10%-l1V2 (1) 
ma. : 9%-10Vz (2) 

53'. Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 di. : 1.4-17 (2) 
ma. : 16-17 (2) 
wo. : 8%-101/z (2) 

53". Praktische oefeningen ............ K. PETIT . 9 14 ma. : 16-19 (1) 
di. : 14-15 (Î) 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (*) =Plaats : Coupure, 533 

-
' 



~ 
~ 
0' 

-

Leergangen ~ 

54. Electriciteit (1e deel) ............ 
54'. Praktische oefeningen ............ 
5 5. Tuinhouwconstructies ............ 

55'. Praktische oefeningen ............ 
56. Wegenbouw ................. 

57. Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten ............. 

57'. Praktische oefeningen ............ 
58. Houttechnologie ............... 
58'. Praktische oefeningen ......... • . .. 

59. Landbouwplantenteelt (2e deel) ....... 

59'. Praktische oefeningen .... · ...... . •. 
60. Herbologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60'. Praktische oefeningen ............ 
61. Zaadkennis ................. 
61 '. Praktische oefenin~n ............ 
62. Werkingswijze van de pesticiden, partim : 

herbiciden .................. 
63. Enzymenleer ................ 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

/ B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

K. PETIT 21 vrijd. : 16-17 (1) 
K •. PETIT r 21 ma. : 14-15 (1) 
K. PETIT 12 14a 15b do. : 8%-10% (2) 

do. : 9Vz-1()1h. (1) 
K. PETIT · 12 14a 15b ma. : 14-16 (2) 
K. PETIT 14 do. : 10%-11% (2) 1 

vrijd. : 8%-9% ( 1) 
wo. : 9%-1 OV2 (1) 

J. SCHALCK 11 ma. : 30 uur/jaar 
J. SCHALCK 11 ma. : 30 uur/jaar 
J. SCHALCK 13 14a 18a vrijd. : 8%-1 0%(1) 
J. SCHALCK I dag en uur later 

/ te bepalen : 
45 uur/jaar 

M. SLAATS 7 9a 13a 18a 21 di. : 8%-9% ( 1) 
do. : 11%-12%(1) 

M. SLAATS 7 9a 13a 18a 21 wo. : 10%-11% 
J. STRYCKERS 7 - 12 13 do. : 10%-11 Vz(l) 

vrijd. : 8%-9%(2) 
J. STRYCKERS 7 12 13 vrijd. : 9%-12%( 2) 
J. STR YCKERS 7 12 14a vrijd. : 14-15 (2) 
J. STRYCKERS 7 12 14a vriid. : 15-16 (2) 

J. STRYCKERS - 13 vrijd.: 14-15%(1)(+: 
L. V ANDENDRIESSCHE 21 vrijd. : 14-16 (1) 

(*)=Plaats : Coupure, 533 (+)=eerste acht weken 



I 

~ 
~ 
-.....] 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-- 3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
' 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

64. Fytopathologische ecologie eI I I I I I I I 1. VAN HOLDER 13 

65. Landbouwplantenziektenleer I • I I I I I I 1. VAN HOLDER 7 10 13 

6 5 '. Praktische oefeningen · I I I I I I I I I I I I 1. VAN HOLDER 7 10 13 

66. Plantenziektenleer. (2e deel) ......... 1. VAN.HOLDER 13 

66'. Praktische oefeningen ............ 1. VAN HOLDER 13 

67. Plantenziektenleer van de tropische 
streken I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1. VAN HOLDER - 8 13b 

6 7'. Praktische oefeningen ............ J. VAN HOLDER 8 13b 

68. Tuinbouwplantenziektenleer ........ J. VAN HOLDER 12 

68'. Praktische oefeningen ............ J~ VAN HOLDER 12 

69. Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
· fungiciden ............ . ..... 1. VAN HOLDER 13 

70. Economische aardrijkskunde ........ A. VAN LANCKER 15 

71. Landbouwsociologie . . . . . . . . . . . . . A. VAN LANCKER .15 

72. Tuinbouwmachines ............. 1. VAN LANCKER 12 13a 15b . 
7 2'. Praktische oefeningen ............ J. VAN LANCKER 12 13a 15b 

7 3. Bospolitiek ................. M. VAN MIEGROET 15 

- -- -- '--- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste tien weken (*)=Plaats: Coupure, 533 

-

dagen en uren 

do. : 8Y2-9Yz ( 1) 

v.djd. : 10Y2-11Yz (1 

ma. : 15-16 (1) 

di. : 8Y2-9Yz 

di. : 9Vl-10Vl (2) 

wo. : 8~2-9Y2 (1) 

wo. : 1 OY2-ll Y2 (1) 

wo. : lOY2-ll Yz (2) 

·do. : 16-17 (2) 

di. : 14~15 (1)(3) 

za. : 8Vl-9Y2(1) 

za. : 9Y2-12Vl (1) 

ma. : 11-12 (1) 
ma. : 11 Y2-12V2 (2) 

ma. : 16-17 (2) 
di. : 11-12 (1) 

di. : 9Y2-11 (2) 
do.: 14-16Yz (2) 



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

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

/ 3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -

Leergangen titularis te volgen door de studenten die als bzïzonder vak gekozen hebben· dagen en uren 

, B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

74. Landbouwfinanciering . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN . 15 do.: 10V2-11V2 (1) 

75. Landbouwpolitiek .- . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 7 9 10 21 ma.: 14-15 (2) . 
vrijd. : 17-18 (1) 

76. Landbouwprijzen . . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 15 vrijd. : 1~11 V.1. (1) 
vrijd. : 9-10Y2 (2) 

I 
~ 77. Marktkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 7 ma. : 8V2-9V2 (1) 
& di:_: 15-16 (1) 

, vriJd. : 11 V2-12 V2 (1 
vrijd. : 14-15 (1) 

_ 78. Microscopische ontleding en microchemie . . J. VOETS 8 21 di.: 9V2-10V2 ( 1) , 

78'. Praktisch~ oefeningen . . . . . . . . . . . . J. VOETS 8 21 ma. : 14-18 (1) 

79. Werkingswijze van de pesticiden, partim: 
bactericiden . . . . . . . . . . . . . . . . . J. VOETS 13 ma. : 8Y2-9V2 (1) 

80. Koeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9 voorlopig niet 
gedoceerd 
(15 uur/jaar) 

81. Oefeningen op de proefhoeve . . . . . . . . 7 9 13 18 21 wo. : 9-12 

- - ~ . ~ -. 

---(!)=eerste halfj~ (2) = tweede halfj~ (•) =Plaats : Co~pure, 533 - . --- ---- -~ .. - ------.~. -- . l 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

- -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(1e deel) ................... L. BAERT 8%-9Vz(l) 8lfz-9Vz(2) - Coupure, 533 

2. Algemene analytische scheikunde (1e deel) A. COTTENIE 9Vl-10VzÜ) 9Vz-1 0Vz(2) Coupure, 533 

2'. Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 14-18 
(1) ( 4) 

14-18(2) 14-18(2) Coupure, 533 

3. Bemestingsleer . • . . . . . , . . . . . . . . . A. COTTENIE 91/z-1 0%( 1) 
~ 8%-9%(2) Coupure, 533 

4. Bodemfysica (le deel) ............ M. DE BOODT 9-10(1) Coupure, 533 
~ 5. Algemene bodemkunde (le deel) L. DE LEENHEER 10Vz-11Vz Coupure, 533 ~ ...... 
\0 

I 5'. Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 14-18(2) 
(*) Coupure, 533 

6. Hydraulica (le deel) " ............ G.A. HEYNDRICKX 8Vz-9Vz(1) Coupure, 533 

6'. Praktische oefeningen ......... " .. G.A. HEYNDRICKX 18-19(1) Coupure·, 533 

7. Organische scheikunde (1e deel) ....... N. SCHAMP 10%-11 Vz(l) 9%-10%(2) Coupure, 533 

7'. Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 11-13 8%-10% 
' 

( 1) (3) (1) (3) .. 14-18 13-18 
(1) (3) (1) (3) Coupure, 533 

8. Algemene plantenteelt ............. M. SLAATS 10-11(1) 10V2-ll %(1) Coupure, 533 

I ,. 

' . 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste acht weken ( 4) = negende tot de vijftiende week (*) = om de veertien dagen eerste donderdag 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Enzymenleer (le deel) ............ L. V ANDENDRIESSCHE 11 Vl-12%(1) Coupure, 533 

10; Biochemie (1e deel) ............. R. VAN PARIJS 11%-13(2) 10%-12(1) Coupure, 533 

1 0'. Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 14-18(1)(*) 14-18(1) 
14-18(2)(*) (**) Coupure; 533 

11. Biometrie .................. G. VANSTEENKISTE 18-19(1) Coupure, 533 

11'. Praktische oefeningen ............ G. VANSTEENKISTE 18-19(1) 10%-11 %(2) Coupure, 533 

12. Mikrobiologie ................ J. VOETS 11%-12% 11%-12% 
(1) (2) Coupure, 533 

12'. Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18(1) .. Coupure, 533 

I 

~ 

~· 

- . . - - - -- -·- -· -- --===--- -=·=-=- - - -~-- -.:..--- :..: -~- =---=- _·.:. ":.. :-:--=:..":..-= --- .....::....=::-- --=--=--==---=- -=-- -===-== 
Kl) =eerste halfjaar 
(*) = eerste acht weken 

(2) = tweede halfjaar 

(* *) = eerste zeven weken 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

I 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leergangen 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(2e deel) ................... L. BAERT 12-13(1) 

1 '. Praktische oefeningen ............ L. BAERT 14-18(2) 
(+) 

2. Algemene analytische scheikunde (2e deel) A. COTTENIE 9Y2-10%(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 10%-13 
(1) (+) 
14-17 

f (1) (+) 

3. Bijzondere en toegepaste analytische 9-10(1) 
scheikunde (1e deel) ............. A. COTTENIE 8%-9Y2(2) 

3'. Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 14-18(2) 

4. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-
technologie (1e deel) ......... . .. H. HENDRICKX 11-12(1) 9Y2-l0%(2) 

4 '. Praktische oefeningen ......... . .. H. HENDRICKX 14-18 
(1) (+) 

5. Fundamentele tec]Jnologie (le deel) ..... Germ. HEYNDRICKX ;• 11-12(1) 8%-9%(2) 

. 5'. Praktis~he oefeningen < 
9%-12% ............ Germ. HEYNDRICKX •' 

(2) ( 4) 

6. Fytofarmacie (le deel) ........... R. KIPS 81/2-9%(1) ,. 10Y2-12V2 
(1) (3) 

I 

(1) = eerste halfjaar ~2) =tweede halfjaar (+)=eerste tot achtste week (3) =negende tot vijftiende week ( 4) = eerste vijf weken 

zaterdag Plaats 

- · Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 5 3 3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor' de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6'. Praktische oefe~ngen . . . . . . . . .. . . . R. KIPS 8%-13 .... 

(2) (5) 
- 14-17 

- - ' (2) (5) Coupure, 533 

7. Algemene voe dings- en dieetleer ....... 1. MARTIN 11%-12%(2) 8%-10%(1) Coupure, 533 

8. Organische scheikunde (2e deel) ....... N. SCHAMP 10.11(1) 10%-11 %{2) Coupure, 533 

8'. Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 8%-12 
(1) (3) 

~ 14-18 14-18 14-17% 
VI (1) (3) (1) (3) (1) (3) Coupure, 533 N 

I 9. Mikroscopische ontleding en mikrochemie 
(1e deel) ................... 1. VOETS 9%-10% Coupure, 533 

9'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 1. VOETS 14-18 .. 

(1) (3) Coupure, 533 
10. Toegepaste mikrobiologie (lè deel) ..... . J. VOETS 8%-9Y2 Coupure, 533 
1 0'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . • • 1. VOETS 14-18 8~-12%. 

(1) (+) ( 1) (+) Coupure, 533 
11. Industriële gistingen (le deel) ........ A. WILSSENS 9%-10Yz(2) 10%-12Yz(l) Coupure, 533 

11 '. Praktische oefeningen ............ A. WILSSENS 14-18(1) Coupure, 533 

_, - - .. 
.. 

--~ .---. - - -· .~ - - ~ ·-· 

-

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ( +) = eerste tot achtste week (3) =negende tot vijftiende week ( 5) = eerste tot zesde week 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
.... 

Leergangen \ Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag - vrijdag zaterdag Plaats 

I. CURSUSSEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
VAKKEN 

1. Organische scheikunde (3e deel) ....... N. SCHAMP 8%-9%(1) 

' 
16-17(1) Coupure, 533 

--
2. Fytofarmacie (2e deel) ........... R. KIPS 11-12(1) Coup are~ 5 3 3 

3. Fundamentele technologie (2e deel) ..... Germ. HEYNDRICKX 9%-10%(2) CÓupure, 533 

3' Praktische oefeningen over fundamentele 10%-12% 
technologie (2e deel) ......... .... Germ. HEYNDRICKX (2) (++) Coupure, 533 

I 4. Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelproces-
~ 
V. sen, luchtconditionering, droogprocessen) .. P. MOERMAN 13-15(1) I ~oupure, 533 
w 
I 5. Nijverheidsnatuurkunde (partim : 11%-12% 

warmteoverdracht .............. Germ. HEYNDRICKX (1) Coupure, 533 

6. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- 10%-11% 
technologie (2e deel) ............ H. HENDRICKX (1) 9%-10%(1) Coupure, 533 

6' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 10%-12% 
(2) ( 4) Coupure, 533 

7. Nijverheidsorganisatie . • . • ......... F. DERWAEL 8%-9%(1) 8%-9%(1) Coupure, 533 

11. GRONDIGE STUDIEVAN DE FUNDAMEN-
TELE EN TOEGEPASTE ASPECTEN VAN 

~ 

EEN DER HIERNA VERMELDE VAKKEN 
OF VAN DE TECHNOLOGIE VAN EEN ~ 

LANDBOUWNIJVERHEID: 
Eén of meer cursussen uit deze vakken, naar 
keuze. vast te stellen in gemeenschappelijk 
overleg met de promotor van het werk van 
einde van studiëq, omvattende ongeveer 355 
uur. 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ( ++) = eerste ach~ ~eken ( 4) = negende tot vijftiende week 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikun'de en de landbouwindustrieën 

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

Vak: 

f 

Theoretische en fysische schei-
kunde ........ . ....... 
Analytische scheikunde ....... 
Organische en biologische scheikunde 
Landbouwscheikunde en landbouw-
natuurkunde ........... 
Industriële biologie .en industriële dagen en uren later te bepalen Coupure, 533 

I mikrobiologie ..... 
~ Industriële natuurkunde ..... -
Vl 
~ Ingenieurstechnieken ...... 
I Technologie en bedrijfsleiding van 

de landbouw- en voedingsnijverheden .. 

. ....... ~ 

~ 

I p 

- -

------ ----- - - ....=.---=-----= ·-=--. - -· ---- -------=...-:..:.=... -~- -· • - - ~· - - --- -==-=====--=---=---- -- -- - - ~ ='] ·- --

'· 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de laJ:ldbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis 11111andàg dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

1. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der inrichtingen 
van het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs)(*) . . . . . . . . . . N • 18-19(1) 16-17(2) Coupure, 533 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 
cursus) (**) . " ............... A. COTTENIE 17-19(1) Coupure, 533 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs(*) .. " ........ W. DE COSTER 17-18 Coupure, 533 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST 17-18V2 H. Dunantl., 1 
I 
+:. 5. De geschiedenis der opvoedkunde (twee 
VI 
VI jaarlijkse cursus)(**) (niet in 1971-1972) .. R. PLANCKE Blandijnberg, 2 
I ' I .. 

·-. 
I 

-I 

I 
I 
I -

I 

I 
~ 

. 
-I 

(*) = te volgen door vijfde jaar 
(**) = te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

1. De insekten- en fytopathologische ecologie, (++) 
partim : de insektenecologi.e ......... A. GILLARD 17-18(1) Coupure, 533 

2. De insekten.: en fytopathologische ecologie, 
partim : fytopathologische ecologie . . . . . J. VAN HOLDER 11-12(1) Coupure, 5 3 3 

3. Grondige stuctie vàn de chemische stoffen, 
gebruikt in de fytofarmacie ......... R. KIPS 15-161/z(l) Coupure, 533 

4. Werkingswijze van de pesticiden, partim : (++) 

I 
insecticiden ................. A. GILLARD 14-15(1) Coupure, 533 

.;:. 5. Werkingswijze van de pesticiden, partim : 14-15Y2(1) Vl 
0\ herbiciden .................. J. STR YCKERS (+++) Coupure, 533 
I 

6. Werkingswijze van de pèsticiden, partim : 
bactericiden ................. J. VOETS 8-9'12(1) Coupure, 533 , 

7. Werkingswijzé van de pesticiden, partim : 
fungiciden .................. J. VAN HOLDER 14-15(1) Coupure, 533 

8. Rendering van de fytofarmaceutische 15-16Y2 .. 
behandelin·g~n . . . . . . . . . . . . . . . . . R. KIPS (1) (+) Coupure, 5 3 3 

9. Fabricatie en controle van de pesticiden ... R. KIPS 10-11(1) Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen ............ R. KIPS 11-12(1) - Coupure, 533 

~ 

' 
.,_ 

---·- ~ - . - - ~ ·---~ ~-~::":' . - . - -

l (1) = eerste haUjaar (+) = vijfweken 
(++)=eerste acht weken 
( +++) = laatste tien weken 
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Leergangen 0 -
! 

• 
Hybriede computersimulatie voor 
reële tijdsproblemen ....... : .. . . 

' 

-

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen-

-
Titularis maandag i dinsdag i woensdag l donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

\ I 

" 
G. VANSTEENKISTE 15 uur/jaar 

-

' 

I 

-
-

-

' 
\ 

- -



FACpLTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 juli 1970) 

. De Pintelaan 135- Tel. 22.57.41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN. 

De Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen verleent de volgende 
wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de farmaceutische wetenschappen 
-Apotheker 

, - Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de farmaceutische wetenschap
pen 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Geaggregeerde voor he.t hoger secundair onderwijs 
- Doctor in de farmaceutische wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN (*) 

- Industrie-apotheker 
- Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen 
- lpotheker-specialist in de medische analyse . 
- Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie 
- Specialisatiegetuigschrift in de toxicologische ontledingen 

TOELATINGSVOORW AARD EN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. pag. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Tot de a·ggregatie voor het hoger secundair onderwiis in de farmaceutische 
wetenschappen: de houders van een Belgisch wettelijk of wetensc4appelijk 
diploma van apotheker. 

2. Tot het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen: de' houders van 
een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands 
diploma. 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN 

1. Tot de aanvullende specialisatiestudiën voor : 
1. industrie-apotheker ; 
2. apotheker-specialist in de analyse van geneesmidd~len; 

( *) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 

-458-



3. apotheker-specialist in de medische analyse ; 
- de houders van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van apotheker. 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en 
radioprotectie: de houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker of van een daarmee krachtens wettelijke bepalingen 
gelijkgesteld buitenlands diploma. · 

3. Tot de graad van apotheker specialist in de. toxicologische oQtledingen : de 
houders van het diploma van apotheker-specialist in de medische analyse. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen: omvat twee proèven 
en tenminste twee jaar studie. 

b) De graad van apotheker : omvat drie proeven en tenminste drie jaar studie. 

c) De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 
wetenschappen: het examen mag gelijktijdig met het examen van apotheker 
worden afgelegd na tenminste één jaar studie. 
De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over 

onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het pro- . 
gramma van het hoger secundair onderwijs. 

1 

d) Het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen: het examen gaat over , 
een enig examen en tenminste één jaar studie, dat aanvangt met het tijd'stip 
waarop het diploma· van apotheker of de gelijkwaardige titel verkregen 
wordt. Gedurende dit jaar moet de kandidaat een universitair laboratoriui?J 
bezoeken en een persoonlijke opzoeking doen. 
Bewust examen behelst het indienen en de openbare verdediging van eeri 
geschreven -of gedrukte verhandeling over een wetenschappelijk vraagstuk 
dat betrekking heeft op één der leervakken welke op het programma van 
het examen ~an apotheker voorkomen. 

e) Het getuigschrift van aanvullende specialisatiestudiën kan bekomen worden 
onder de volgende voorwaarden : 
1) het getuigschrift van industrie-apotheker (na tenminste één jaar studie 

en één examen) ; · 
2) het getuigschrift van apotheker-specialist_ in de analyse van geneesmid

delen (na tenminste één jaar studie en één examen) ; 
3) het getuigschrift ·van apotheker-speeialist i~ de radioactieve genees

middelen en radioprotectie (na tenminste één jaar studie en één 
examen); 

4) het getuigschrift van. apotheker-specialist in de medische analyse (na 
tenminste twee jaar studie en één examen, met' inbegrip van een stage 
lopende over 4 maand) ; , 

5) het getuigschrift van specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 
(na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig examen). 

f) De aggregatie voor het hoger onderwijs in . de farmaceutische wetenschap
pen : niemand mag zich aanmelden voor het examen van geaggregeerde 
voor het hoger onderwijs, zo hij niet sedert tenminste twee jaar de wet
telijke graad van apotheker heeft verworven, overeenkomstig de ge
coördineerde wetten van 31 december 1949. Mogen zich insgelijks voor 
bedqeld examen aanmelden, de titularissen van de graad van apotheker, 
bekomen onder het stelsel van de wet .van 10 april 1890 - 3 juli 1891. 

- 459 -
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde 11~-12V2 
en zedenleer) ................ E. VERMEERSCH (1) Blandijnberg, 2 

2. Begrippen van hÓgere Wiskunde en statistiek P. DINGENS 11~-12~(1) 10-11(2) Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen P. DINGENS 14-16 of I ............ 
16-18 Plat., 22 

I 
3. Proefondervindelijke na tuurkunde . . . . . N . 111f2·13 9~-11 Led., 35 

I 
3'. Praktische oefeningen 40 uur/jaar in groepen Led., 35 

~ 
............ N. 

0\ 
0 4. De algemene scheikunde, partim: 8~-10 10-11~ 
I anorganische ................. Z. EECKHAUT 8~-10 (l)of(2) (1) Led., 35 

4'. . Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 60 uur/jaar in groepen Led., 35 

5. Dierkundige biologie ............ L. DE CONINCK 11V2-13(1) 8V2-10(1) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 3 2 uur/jaar in groepen ·Led., 35 
. 

-. 
-· 

_. . 
\ 

-

- ~~ 
~ --·· - - -. - .:;:~ --

l (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
/ 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

~ 2e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 
~ 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

82Yz 
De algemene scheikunde, partim: organische M.VERZELE uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 60 uur/jaar in groepen dinsdag- of donderdagnamiddag 

Plantkundige biologie ............ 1. MATON 60 uut/jaar 
' 

Praktische oefeningen ............ 1. MATON 30 uur/jaar in groepen ( 1) 

Botanische irtleiding tot de farmacognosie . . P. BRAECKMAN 15 uur/jaar 

Praktische oefeningen ....... . .... P. BRAECKMAN 30 uur/jaar in groepen (2) 

Algemene biochemie . . . . . . . . . . . . N • 1(}-11~(2) 8~-10(2) 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14~-17~ 
(2) 

Begrippen van menselijke fysiologie en 
anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 8Vz-10~(1) 8Vz-10~(2) 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14-16(2) 

. -

-- -- -- ... ·-

- --

' -

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Farm. Inst. A.Z. 

Led., 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

leGraad apotheker (nieuw regime) - l 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De kWalltatieve en kwantitatieve analy-
tische chemie, partim : algemene analyse .. A. CLAEYS 10-11%(1) 8%-10(1) Farm. lnst. A.Z. 

1'. Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur per week, 10 weken 
(van 1e tot 10e week) Farm. Inst. A.Z. 

-

2. Anorganische farmaceutische scheikunde .. P. DE MOERLOOSE 8%-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

2'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken 

I (van lle tot 13e weken) Farm. Inst A.Z. 
~ 

3. Organisché farmaceutische scheikunde P. DE MOERLOOSE 10-11%(2) 8V2-10 Farm. Inst A.Z. 0\ ... 
N 

I 3'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 22V2 uur per week, 8 weken 
(van 14e tot 21e week) Farm . .Inst. A.Z. 

4. Farmacognosie P. BRAECKMAN 8%-10 8V2-10(2) Farm. Inst. A.Z. --............... 
4'. Praktische oeferûngen ............ P. BRAECKMAN 20 uur per week, 6 weken 

(van 22e tot 27e week) Farm. Inst. A.Z. 

5. Fysische farmacie . . . . . . . . . . . . . . N • 9-10(2) 
11V2-12%(2) Farm. Inst. A.Z. 

5'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 20 uur per week, 3 weken 
(van 28e tot 30e week) Farm. lnst. A.Z. 

-

----- - - --- - - - -~--=----==~- ----- -=------- ~ ---;;;-~·.:..--=.==-: . - - . - _ .. -. - - - ..:;;:::..:...--=====---==-- - '] -

(1) =eerste halfjaar - (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Graad apotheker (nieuw regime) 

-
- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De kwantitatieve analytische chemie, 

partim : instrumentele analyse ....... A. CLAEYS 1()34-12~ 10%-12~ 

1'. Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur per week, 5 weken (van 10e tot 14e week) 

2. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 9-10%(1) 

3. Ontleding van geneesmiddelen ........ P. DE MOERLOOSE 9-10% (2) 

3'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken (van 22e tot 24e week) 

4. De beginselen der gezondheidsleer in 

l verband met het onderwijs in de 
10%-12~(2~ f~maceutische wetenschappen ....... J. PUCK 1()3,4-12~(2) 

5. De beginselen der bacteriologie ....... J. PUCK 

5'. Praktische oefeningen ............ J. PUCK 22% uur per week, 6 weken (van 22e tot 24e week) 

6. Vermengingen en vervalsingen van levens-
middelen .................. B. CUVELIER 9-101/2(1) 9-10%(1) 

6'. Praktische oefeningen ............ B. CUVELIER 20 uur per week, 6 weken (van 4e tot 9e week) 

7. Medische biochemie . . . . . . . . . . . . . N . 1()34-12~(2) 103~-12~(1) 

7'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 20 uur per week, 6 weken (van 16e tot 21e week) 

8. Farmacologie ................ G. IE VLEESCHHOUWER 9-10V2(2) 9-10%(2) 

8'. Praktische oefeningen ............ G.D~V~OUWER 30 uur/jaar 

11. FACULTATIEVE CURSUS 
9. Microbenleer toegepast op de 

levensmiddelen . . . . . . ·. . . . . . . . ·. B. CUVELIER 17%-19(1) 
-

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

' 

Plaats 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. ' A."Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

I 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. ! 

J.F. en C. 
Heymans lnst. 

A.Z. 

Farm. Inst. A.Z . . 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Graad apotheker (oud regime) 

Derde graad: Stagejaar: Gecoördineerde wetten (Besluit van de Regent van 31-12-19-1-9) op het toekennen van de academische graden en het programma 
van de universitaire examens.- Artikel28 : Wijzigingen aan het reglement op de proeftijd in een apotheek.- Koninklijk besluit van 8 februari 1939. (Belgisch 
Staatsblad van 2 april 1939). · 

. ~r~. 1 -De proeftijd, voorzien onder artikel 28 der gecoördineerde wetten op het toekennen van de- academische graden en het programma van de 
uruvers1ta1re exameris, kan gedaan worden: 

1) Bij een ap~theker, 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 onderworpen); 

2) in de apotheek van een burgerlijk of universitair hospitaal; die onder de leiding van een ~potheker 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 proeftijd 
doen medetellen. 
Art. 2 -Zo de proeftijd niet in een militaire apotheek gedaan wordt, doe·t de aspirant, tenminste één maand voor de aanvang van die proeftijd, de door 

hem gekozen apotheek kennen aan de voorzitter van de commissie der ze proef van de universiteit, waarin hij deze heeft afgelegd, of eventueel aan de voorzitter 
van de centrale examencommissie, evenals aan de inspecteur der apotheken en aan de voorzitter der geneeskundige commissie van het gebied dier apotheek. 

~ Zo deze laatste twee zich tegen de keus van de aspirant verzetten, is deze verplicht een andere keus te doen. . 
~ Art. 3 - De duur van de proeftijd is tenminste gelijk aan de tijd , die verloopt tussen de overeenstemmende zittijden van twee opeenvolgende academie-
I 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. 
De proeftijddoeners zullen nochtans deelnemen aan ·de praktische werken, die de uni ve"rsi teit te hunnen behoeve zou inrichten. De duur dier werken. 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 d er apotheken zijn, behalve in de militaire apotheken, belast met het 
toezicht op de proeftijd. . 

Art. 5.- De proeflijd wordt bevestigd door tenminste om de drie maanden afgeleverde getuigschriften. Deze worden ondertekend door de verantwoorde
lijke 'apotheker, gelegaliseerd door de .burgemeester der plaats en geviseerd door de inspecteur der apotheken en het door de provinciale geneeskundige commissie 
van het gebied afgevaardigd lid. 

Voor de militaire studenten wordt de proeftijd bevestigd door een getuigschrift uitgaande van de kolonel-apotheker inspecteur der militaire apotheken. 
Art. 6.- De proeftijd mag in Kongo gedaan worden in een apotheek die onder de leiding staat van een apotheker, houder van het Belgisch wettelijk 

diploma, op voorwaarde dat op die proeftijd werkelijk toezicht kan geoefend worden. De uitgereikte getuigschriften dienen geviseerd door de overheid di_e op 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 bepalinge n van bovenstaande artikelen 7 en 8 zijn niet-van toepassing qp _çl.e apotheken der universitaire en militaire hospitalen. 
Art. 10. -De proeftijddoeners zijn ertoe gehouden, bij de cindpro'ef van het examen van apotheker, een proeffiXdboekje over te- leggen, ;n~ hetwel~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 viseren. 
Art. 11.- De inspecteurs der apotheken en de door de geneeskundige commissies der provincie afgevaardigde leden hebben te waken over de stipte 

roepassing van de bepalingen van dit besluit. 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Graad ~potheker (oud regime) 
• L---,; 

~ 
0\ 
V\ 

Leergangen 

1. De praktische artsenijbereidkunde, met inbe
grip van de bereiding der geneesmiddelen ver
meld in de farmacopoea (galenische artsenij
bereidkunde), het oordeel over de-voorschrif
ten der geneesheren met het oog op de be
reiding, de dispensatie en de aflevering der ge
neesmiddelen (voorgeschreven artsenijen), de 
hoogste dosis der geneesmiddelen. 

2. Oefeningen in de praktische 
artsenijbereidkunde 

3. De farmaceutische wetgeving 

4. De farmaceutische plichtenleer 

Wetenschappelijke excursies en fabrieks-
bezoeken ......... . 

Laboratoriumonderzoekingen 

De derde pr9ef omvat bovendien : 
1 °) Twee officinale artsenij bereidingen; 
2°) Drie bereidingen naar voorschriften. 

Titularis 

P. BRAECKMAN 

P. BRAECKMAN 

P. BRAECKMAN 

P. BRAECKMAN 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

9-10% Farm. Inst. A.Z. 

204 uur Farm. Inst. A.Z. 

7 lessen van 1 Y2 uur Farm. Inst. A.Z. 

4 lessen van 1 uur Farm. Inst. A.Z. 

10 dagen 

60 dagen 

Niemand wordt tot de laatste proef toegelaten zo hij niet bewijst dat hij gedurende é~n jaar in een apotheek gewerkt heeft, te rekenen van het afleggen der tweede 
proef. . 

Een koninklijk besluit genomen op advies van de bevoegde faculteiten en van de inspectie op de aptoheken regelt de bijzonderheden van de proeftijd. 



I 

. FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

~ Aggregaat H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-18Vz(1) Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde (*) .. R. PLANCKE 17-19 Bl~dijnberg, 2 

' 

' 
3. De algemene methodenleer (*) ....... J. HOSTE 16Vz-18(2) 

(10 lessen) Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de 
farmaceutische wetenschappen ....... P. DE MOERLOOSE 11-12(1) Farm. lnst. A.Z. 

I 
~ 
0\ 

4'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 15 uur/jaar (overeen te komen) Farm. Inst. A.Z. 
0\ 

I De examinandi moeten bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0; mag afgelegd worden. gelijktijdig met het examen voor de graad van apotheker. i 

-

-
-

I 

I 

I 

--- ----. - - -- - - --- - -- --- .. -- - - -- ---·-- - - -- -- -
-

(1) =eerste haltjaar (*) = om de twee jaar ( 2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-~potheker (l jaar studie) 

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

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
L De grondige ontleding van geneesmiddelen, , 

met praktische oefeningen, partiro : . 
fysische en chemische methoden . ....... P. DE MOERLOOSE 10 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

1'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 200 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

2. De grondige ontleding van geneesmiddelen, 
met praktische oefeningen, partiro : 
micro-biologische methoden . . . . . . . . . J. PUCK 5 u.(*) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. PUCK 115 u.(*) 

I 
I 
~ 3. Galenische technologie ........... P. BRAECKMAN 15 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 
0\ 
.......:» 3'. Praktische oefeningen P. BRAECKMAN 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. ............ 

' I 
I 4. Farmaceutische organische technologie G. GOETHALS 15 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 
I 

.. . 
I 4'. Praktische oefeningen G. GOETHALS 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. I ............ 
I 

l 5. Industriële farmaceutische processen .... G. FROMENT 15 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

I 5'. Praktische oefeningen ............ G.FROMENT 200 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

~ -
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Eén cursus te kiezen uit de volgende· : -
1. Fytofarmacie . . . . . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX 15 u.(*) J. Kluyskensstr.;2/ 

1'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) J. Kluyskensstr., 2/ 

I 

(*) = jaaruren 



I - -~ 
- ~-~--===.:....~~- - .. - ---- --. -

FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker ( 1 jaar studie) -

Leergangen Titularis mzandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

2. Radiofarmaca ............ ..... A. HEYNDRICKX 15 u. (*) J. Kluyskensstr., 27 

2'. Praktische oefeningen ..... ........ A. HEYNDRICKX - 210 u.(*) J. Kluyskensstr._, 27 
-- -

3. Oefeningen over aanvullingen van 
- bromatol~gi.e ................. B. CUVELIER 210 u.(*) Farm. In st. A. Z. 

4. of een van de verplichte cursussen van de 

I 
secties "Apotheker--specialist in de analyse 
van geneesmiddelen" en "Apotheker-

.$::> specialist in de medische analyse" 0\ 
...... 

00 

I 5. Aanvullingen in de analytische chemie . . . . A. CLAEYS 15 u.(*) Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. lnst. A.Z. 

6. Hospitaalfarmacie .............. P. BRAECKMAN 15 u.(*) Farm. It:tst. A.Z. 

6'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 210 u.(*) Farm. lnst A.Z. 
-

111.- FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. . Inleiding tot industrieel beheer ....... A. VLERICK 45 u.(*) Plat., 22 

-
~ - .. . - - -

~ 

- - - ·-

{*) = jaaruren 

-



~ 
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- - FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen ( 1 jaar studie ) 

Leergangen - -· Titularis maandag I dinsdag 1 woensdag I donderdag I vrijdag· I zaterdag ---

I. VERPLICHTE CURSUSSEN ,. 
1. De grondige ontleding van geneesmiddelen, 

met praktische oefeningen, partim : fysische -
en chemische methoden . . . . . . . . . . . P. DE MOERLOOSE 10 u. (*) 

1'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 200 u.(*) 

2. De grondige ontleding van geneesmiddelen, ~ 

met praktische oefeningen, partim : , 
rnicr~biologische methoden ......... J. PUCK 5 u. (*) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. PUCK 115 u.(*) 

3. Farmacologische biologische ijking van 
geneesmiddelen ............... G. DE VLEESCHHOUWER 10 u. (*) -

3'. Praktische oefeningen ............ G. DE VLEESCHHOUWER 105 u.(*) 

4. Bacteriologische ijking van geneesmiddelen E. NIHOUL 10 u.(*) 

4'. Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL 105 u.(*) 

5. Biometrie en statistiekleer .......... P. DINGENS 10 u. (*) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1. 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
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 
bromatologie . . . . . . . . . . . . . . . . B. CUVELIER 210 u.(*) 

4. of een van de verplichte cursussen van de 
secties "Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de medische analyse" ...... 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u.(*) 

5'. Praktische oefeningen ........... .. A. CLAEYS 210 u.(*) 
------------ ---

(*) = Jaaruren 

- Plaats 

Farm. Inst. A.Z . 

Farm. lnst. A.Z. 

Aud. E. A.Z. -

Aud. E. A.Z. 

J. Kluyskensstr ., 21 

J. Kluyskensstr., 27 

Plat. , 22 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Farm. In st. A. Z . 

Plat. , 22 

Farm. Inst. A.Z 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse ( 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag ·1 dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 
J 

I.- VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Aanvullingen van de medische scheikunde 

(met inbegrip van de biochemie en de 
beginselen der hematologie) . . . . . . . . . -

N . 10 u.(*) 

1'. Praktische oefeningen 1e jaar, 1e sem. . . . . N . 375 u.(*) 
1". Praktische oefeningen 2e jaar, 2e sem. . . . . N • 480 u.(*) 

2. Aanvullingen van de toxicologische 
scheikunde ................. A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 

2'. Praktische oefeningen 1e jaar ........ A. HEYNDRICKX - 105 u.(*) 
2". Praktische oefeningen 2e jaar ........ A. HEYNDRICKX 55 u.(*) 

3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 
parasitologie ................. E. NIHOUL 10u.(*) , 

3'. Praktische oefeningen 1e jaar, 2e sem. .... E. NIHOUL 480 u.(*) 

3". Praktische oefeningen 2e jaar, 1e sem. .... E-. NIHOUJ., 375 u.(*) 

, 

-

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

(*) = jaaruren 

I 

Plaats 

Farm. lost. A.Z. 

Farm. lost. A.Z. 
Farm. lnst. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

-- --- ---~-] 
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FACULTEIT VAN DE F ARMACEUfiSCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse ( 2 jaar studie) 
- .. 

,, 

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

II. - CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1. 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
Fytofarmacie ................ A. HEYNDRICKX 15u.(*) J. Kluyskensstr., 2 7, 

1 '. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) J. Kluyskènsstr., 27-

2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 -
2'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

3. Oefeningen over aanvullingen van 
bromatologie . . . . . . . . . . . . . . . . B. CUVELIER 210-u. (*) Farm. lnst. A.Z. 

4. of een van de verplichte vakken van de ' 
secties "Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de analyse van geneesmiddelen" 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS - 15 u. (*) Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z . 

' 

I .. 

~ 

!Nota : Alv-orens tot het examen van apotheker-specialist in de medische anal) te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschrift bewijzen dat zij een stage 
Ivan 4 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klinisch laboratorium. 

(*) = jaaruren 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie (1 jaar studie) ~ 

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

. . 
1. Radiochemie, dosimetrie en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

1'. Practicum ......... . ........ A. CLAEYS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2. Radiobiologie en stralingspathologie .. . . P.M. VAN VAERENBERGH 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2'. Practicum .................. f.M. VAN VAERENBERGH 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

3. Radiotoxicologie en behandeling van 
radioactieve afval .............. A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

~ 
-.....] 3'. Practicum .................. A. HEYNDRICKX 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. N 

I 4. Bereiden, controle en gebruik van radio-
actieve geneesmiddelen ........... A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

4'. 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 

' 

- .,. ·-- .. 

~ --- .--~ ----- -~ -

, 
; ,. 
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1. 

1'. 

2. 

2'. 

3. 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

·~ 

Apotheker-specialist in de toxicologische ontledingen · 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

Grondige toxicologische ontledingen .... A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 480 uur/jaar 

Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie .................. A. DE SCHAEPDRYVER 25 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ A.DESCHAEPDRYVER 15 uur/jaar 

Demonstraties van lijkschouwingen ..... F. THOMAS 10 uur/jaar 

-

' 

i 

vrijdag 1 zaterdag 
-

Plaats 

1: Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh, 

-

-
-
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

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

-
Optische en elektronenmicroscopische 

I 
waarnemingsmethoden toegepast in de 
farmaceutische wetenschappen A. LAGASSE 14 uur/jaar 

I 

~ --...J 
~ 

I 

I 

t 

' 

-- -= ;;:=:.:...-:...=--== .. -- -===--=.::=--- ~ .... ----=-==...-=..:...__""':"'"_ · ... ; -- =----=-=-=-=-- - - .. - .. --- -- -·· -~=-=--=--=--:·· --- -
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(K.B. van 24 maart 1967) 

Elandijnberg 2 -Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat en ván doctor in de ontwikkelingssamenwerking. ( *) 

De licentie in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald worden in 
één van de volgende gespecialiseerde richtingen : 

1. Psychologie en psycho-sociologie ; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; . 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselijke voedingsproblemen: 

a. Tropische geneeskunde ; 
b. Colleges en praktica, in bijzonder aspecten van de geografische patho-

logie; · 
5. Biologie ; 
6. Landbouwwetenschappen ; 
7. Opvoedkunde ; 
8. Veeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administratie; 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop 

van het volgend academisch jaar zullen onderwezen worden. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

a) Tot de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking : degenen 
die houder zijn van een Belgisch diploma van licentiaat, doctor, apotheker 
of ingenieur of van één met die graden krachtens wetteli ike bepalingen 

. gelijkgesteld buitenlands diploma dat overeenkomt met de richting waarin 
.de examinandus het examen wenst af te leggen. 

b) Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking: 
de houders van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamen
werking. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald 
na een enig examen en na één jaar studie. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings
samenwerking kan woFden afgelegd in één van de hierboven vermelde 
richtingen. 
Dit examen omvat het indienen van een oorspronk.elijk proefschrift, al 

dan niet ged.rukt, en · van drie door de examencommissie aangenomen stel
lingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de 
examinandus verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden 
voorgelegd tenminste één maand vóór de dag, bepaald voor het examen. 

(•) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat•t'ycluss~:n . 
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-. INTERF A CULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

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

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA: 
1. De organisatie van de ontwikkelingssamen-

werking, politieke aspecten en publieke 
adminis tra 1le ................... A. VAN BILSEN 30 uur/jaar 

2. Algemene psychologische, sociologische en 
psycho-al'ltropologische aspecten van de 
ontwikkelingssamenwerking . . . . . . . . . W. DE COSTER 30 uur/jaar 

. 

3. Economie en problemen van economische 
~ 

I 
ontwikkeling ...... ........... A. VLERICK 30 uur/jaar 

~ 4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- Faculteit van de 
-....l landen, deel I L. DE WILDE 15 uur/jaar Landbouwwet. 0"1 ................ 
I Coupure, 533 

5. Pedagogische aspecten en opleidings-
problemen .................. R. PLANCKE 8 uur/jaar 

6. Hygiënische, nutritionele en medische 
problemen .................. K. VUYLSTEEK 7 uur/jaar 

GESPECIALISEERD GEDEELTE: -
Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 
met de door de examinandus gekozen richting : 
1. Psychologie en psyche-sociologie ...... 

theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 120 uur/jaar 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 120 uur/jaar 
~ 

2. Ontwikkelingsplanning en -economie . . . . N . 260 uur/jaar 

3. Geologische wetenschappen . ........ 
a. Algemene bodemkunde .......... J.B. AMERIJCKX 45 uur/jaar 

=;. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen 

b. Bodemgenese, -morfologie en 
-classificatie . . . . . . . . . 

c. Praktische oefeningen over de 
bodemgenese . . · . . . . . . 

d. · Grondige studie over bodemgenese, 
-morfologie en -classiticatie . . . . . . 

e. Bodemmineralogie, deel : klei mineralen 
met praktische oefeningen . . . . . . 

f. Bodemmineralogie, deel : mineralogie 
van de zand- en leemfractie, met in
begrip van de micropedologie, met 

"' 
Titularis 

J .B. AMERIJ CKX 

J.B. AMERIJCKX 

J. B. AMERIJ CKX 

W. DEKEYSER 

praktische oefeningen . . . . . . . . . . I A. HACQUAER T 

g. Grondige studie over bodem
mineralogie . . . · . . . . . 

h. Geólogie van de bodemvormende 

A. HACQUAERT 

sedimenten, met prakt. oefeningen . . . I R. MARECHAL 

i. Grondige studie van de geologie van 
de bodemvormende sedimenten ..... R. MARECHAL 

j. Luchtfoto-interpretatie, met 
praktische oefeningen .......... F. SNACKEN 

k. Grondige studie van de regionale 
bodemkunde ............. R. TA VERNIER 

1. Regionale bodemkunde met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ...... R. TA VERNIER 

vrijdag I zaterdag 

45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

30 uur/jaar 

30 uur/jaar 

15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

30 uur/jaar 

45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

30 uur/jaar 

45 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaar 

30 uur/jaar 

45 uur theorie+ 320 uur oefeningen/jaar 

Plaats 
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! INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKEUNGSSAMENWERKING 
I 

I 
Licentié in de ontwikkelingssamenwerking 

I 

maandag I dinsdag I woen;dag I donderdag I vrijdag I zaterdag 
I Leergangen Titularis Plaats I 

4. Geneeskunde, met inbegrip van menselijke 

l I 
voedingsproblemen : Instituut voor 

I 
a. Tropische geneeskunde ••••• 0 •• •• 24 7 uur/jaar Trop. geneesk. . oefeningen • 0 • 0 0 0 • ••• 0 0 ••• 0 • 0 N . 125 uur/jaar "Prins Leopold" 
b. Colleges en praktica, in bijzondere te Antwerpen 

aspecten van de geografische pathologie 100 uur/jaar+ 3 maanden stage en A.Z. 

5. Biologie theorie • •• 0 0 • 0 ......... { 120 uur/jaar 
oefeningen • • 0 •• ••••• 0 • 0 ••• • 0 N • 180 uur/jaar 

~ 6. Landbou wwetenscha.ppen •••• 0. 0 • •• N. - 540 uur/jaar Faculteit van de -.....) 
00 Landbouwwet. 
I Coupure, 533 

7. Opvoedkunde ' R. PLANCKE 270 uur/jaar •• 0 • •••••• 0 •• 0 •• 

. 
8. Veeteelt en diergeneeskunde 0 0 • •••• 0 N. 150 uur/jaar 

9. Publieke administratie • • 0 •••••• 0 •• N . 75 uur/jaar 

10. Toegepaste wetenschappen • • • 0 •••• 0 N • 610 uur/jaar 

De gespecialiseerde richtingen die in het academischjaar 1971 -1972 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 moeten de examinandi het 
bewijs leveren van een behoorlijke kennis van de Franse en van de Engelse 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 onderwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 
examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 

~ 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971) 

Het Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem- en Water
verontreiniging verleent de wetenschappelijke graden van : 
- licentiaat in de milieusanering 
- apotheker-specialist in de milieusanering 

ingenieur in de milieusanering 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

1. Tot de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat 
in de wetenschappen, groep scheikunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
groep aard- en delfstofkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep 
dierkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde of van 
doctor in de veeartsenijkunde, mits die diploma's uitgereikt werden ofwel 
door een Belgische universiteit ofwel door een daarmede - bij toepassing 
van artikel37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden - gelijkgestelde in
richting, ofwel door een examencommissie van de Staat waarvan sprake in 
artikel 40 van dezelfde gecoöordineerde wetten. ' 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de milieusanering worden alleen 
toegelaten de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universiteiten, gelijk-
gestelde inrichting of examencommissie. . 

3. Tot de graad van ingenieur in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur, van burgerlijk scheikundig ingenieur, van burgerlijk 
ingenieur-architect, van landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën, uitgereikt door één van de sub 1 
vermelde universiteiten, gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie graden 
opgericht geworden: licentiaat ~n de milieusanering, apotheker-specialist in 
de milieusanering en ingenieur in de milieusanering. Elk van deze graden kan 
slechts bekomen worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie 
terwijl bovendien aan het behalen van de graad van ingenieur in de milieu
sanering de vereiste is verbonden een afstudeerwerk in te dienen, dit in 
tegenstelling met de graden licentiaat en apotheker-specialist in de milieu
sanering voor het behalen waarvan deze voorwaarde niet gesteld wordt. 

I. LICENTIE IN DE MILIEUSANERING 

A. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep scheikunde 
B. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep aard- en 

delfstofkunde 
C. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep dierkunde 

en plantkunde en voor doctors in de veeartsenijkunde 
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11. APOTHEKER-SPECIALIST IN DE MILIEUSANERING 

111. INGENIEUR IN DE MILIEUSANERING 

A. Richting alleen voor burgerlijk bouwkundige ingenieurs 
B. Richting alleen voor burgerlijk scheikundige ingenieurs 
C. Richting alleen voor burgerlijk ingenieur-architecten 
D. Ric~ting alleen voor landbouwkundig ingenieurs 
E. Richting alleen voor ingenieurs in de scheikunde en de landbouwindus

trieën 

• Studieprogramma's (per graad en per richting) en aanvullende inlichtingen zijn te bekomer. b j de 
pedel van het centrum (E . VERBEKEN, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05) 
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DEEL II 



POSTGRADUATE EN POSTUNIVERSITAIRE CYCLUSSEN \ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1. De licentie in het sociaal recht : (opgericht bij K.B. van 12 september 
1962). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van doctor in de rechten. 
Studieprogramma: cf. pag. 167. 

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, Paddenhoek 5, Gent- Tel. 25.03.23. 

2. De licentie in het Europes~ recht: (opgericht bij besluit van de Raad 

van Beheer van 12 oktober 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 : cf. pag. 168. 

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 Rechts
geleerdheid, Paddenhoek 5, Gent- Tel. 25.03.23. 

3. Postgraduate leergang over economisch en financieel recht 

Worden toegelaten: Praktiikiuristen en bedrijfsleiders. _ 
Doel: Verstrekken van gef•_mdeerde informatie over de recente ont-

wikkelingen van de economische en financiële wetgeving in België (met 
telkens het Europ _es perspectief). 

Timing: negen zaterdagvoormiddagen, vanaf de 2e helft van oktober. 

Programmê. : 
1. Altremene inleiding 
2. Vestigingsrecht 
3. Prij:;o:en 
4. Distributie 
5. Kartelrecht 
6. Staatshulp aan ondernemingen 
7. Bescherming van de verbruiker 
8. Financiën 
9. Europees economisch recht. 

Plaats : Faculteit Letteren en Wijsbegeerte , Elandijnberg 2. 
Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. G. SCHRANS, tel. 

23.80.27 of 22.03.29. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(opgericht bij K.B. van 24 juli 1964). 

De licentie in de stede bouw, · ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een wettelijk of wetenschap
pelijk diploma dat een universitaire studie van tenminste vier jaren be

. krachtigt en dat uitgereikt werd door een Belgische Universiteit of daarmede 
gelijkgestelde inrichting voor hoger onderwijs. 

Studieprogramma: cf. pag. 175 en 176. 

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 de stedebouw, rui;mtelijke ordening 
en ontwikkeling uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Hoger Instituut voor 
Stedébouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Plateaustraat 26, Gent -
Tel. 25.16.64. 
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FACULTEIT VAN l>E WETENSCHAPPEN 

1. De licentie in de bodemkartering: (op~ericht bij K.B. van 8 mei 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 ingenie~r ; 
8. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
Studie!J'rogramma: cf. pag. 229. 

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 44, Gent - Tel. 23.38.21. 

2. De licentie in de moleculaire biologie (opgericht bij besluit van de 
Raad van Beheer van 12 oktober 1966). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zi.in van een van de hierna ver elde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's: 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
4. burgerlijk scheikundig ingenieur; 
5. scheikundig ingenieur ; 
6. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 230 en 231. 

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 weten
schappelijk diploma van licentiaat in de moleculaire biologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. L. VANDENDRIES
SCHE, K.L. Ledeganckstraat 35, Gent- Tel. 22. 78.20. 

3·. Speciale cyclus in de fundamentele nematologie: (titularis L. DE 
CONINCK). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn ·van een van de hiernavermelde 
diploma's: 
1. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
3. landbouwkundig ingenieur; 
4. doctor in de veeartsenijkunde; 
5. buitenlands diploma, gelijkgesteld met één van de bovengenoemde di

ploma's. 

Programma: 75 uur theorie en een full-time practicum. 
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Duur van de cyclus : 1 jaar. 

talen: Nederlands - Frans - Engels of Duits al naar gelang de talen
kennis der deelnemers. 

Finaliteit: de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben be
komen een getuigschrift van postuniversitaire specialisatie ondertekend door 
de titularis en de Deken van de Faculteit. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. L. DE CONINCK 
Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Ledeganckstraat 35, 
Gent - Tel. 22.78.21. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1. Getuigschrift van specialist. 

De Faculteit der Geneeskunde 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 vol
doening 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 arbeidsg~- _ 

neeskunde 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; 
Verloskunde-gynaecologie: 6 jaar; 
Kindergeneeskunde : 4 jaar ; 
Orthopedie: 4 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 gedurende 
2 jaar; 

Oogziekten : 3 j aa;; 
Oor-, neus- en keelziekten: minimum 4 jaar; 
Radiodiagnose : 3 jaar ; 
Radiothempie: 3 jaar; 
Radiodiagnose en -therapie: 5 jaar; 
Elektro-radiologie (radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie) : 

Fysische geneeskunde en readaptatie: 4 jaar; 
Reumatologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar inwendige geneeskunde; 
Neurologie: 3 jaar; 
Psychiatrie: 3 jaar; 
Neuro-psychiatrie : 5 jaar ; 
Dermatologie: 4 jaar; 

6 jaar; 

Klinische biologie: (partim: anatomo-pathologie) : 4 jaar - af te 
spreken met de betrokken professor ; 
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Stomatologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie in de tandheel~unde. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 135 te Gent , bij de hoogleraar-hoofd van dienst van de kliniek 
waar de specialisatie kan verworven worden (Tel. 22.57.41 ). 

2. Getuigschrift van de specialisatiestudiën in de anesthesiologie : ( opge
richt bij K.B. van 1 juni 19~4). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het w~ttelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma : cf. pag. 256. 

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 specialisatie
studiën in de anesthesiologie uitgereikt. 

AarlVullende inlichtingen: te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 135, Gent- Tel. 22.57.41. 

3. De graad van geneesheer-hygiënist : (opgericht bij K.B. van 15 juni 
1956 en gewijzigd bij K.B. van 21 september 1966 en bij besluiten van de 
~aad van Beheér van 8 dece~ber 1965 en 17 januari 1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk afwetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma : cf. pag. 257-258-259-260-261 en 262. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen 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, 
J. Kluyskensstraat 27, Gent- Tel. 23.41.62. 

_ 4. De graad van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde : (opgericht bij 
besluit van de Raad van Beheer van 16 juli 1969). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het . wetenschappelijk diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde . . 
Studieprogramma : cf. pag. 263. 

Examen: het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad 
van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde omvat het indienen en het ver
dedigen van een proefschrift over een door de examencommissie aangenomen 
onderwerp. Het examen kan pas worden afgelegd één jaar na het behalen 

I van het wetenschappeliJk diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeids
geneeskunde. 
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Finaliteit: na het slagen voor het examen wordt aan de kandidate het 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. K. VUYLST EK, 
J. Kluyskensstraat 27, Gent- Tel. 23.41.62. 

5. De graad van licentiaat in de sportgeneeskunde (opgericht bij besluit 
van de Raad van Beheer van 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma : cf. pag. 264. 

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 bel:;toort, 
wordt aan de kandidaten het wetenscnappelijk diploma van licentiaat in de 
sportgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen te bekomen bij P1 of. Dr. R. CLAEYS, Water
sportlaan 2, Gent- Tel. 23.50.35. 
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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 van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het diploma van licentiaat in 
de lichamelijke opvoeding. 

Studieprogramma : cL pag. 273. 

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. van 25 juli 1945 en gewijzigd bij K.B. van 10 juli 1953). 

1. De licentie in de biochemische , wetenschappen met specialisatie in de 
biologie. 

Toelatingsvoorwaarden: houder ziin 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. 276 en 277. 

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 voor 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 

Duur der studie : 1 jaar. 

} worden 
( vrijgesteld over 
) het vak 5. 

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 biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Centrum voor Biochemie, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent - Tel. 22.57.41. 

2. De licentie in de biochemische w ::tenschappen met specialisatie in de 
technologie. 

Toelatingsvoorwaarden: houder ziin van een van de hierna vermelde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. apotheker; 
3. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 278 en 279. 

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. 

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 pe biochemische wetenschappen met specialisatie in de tech
nologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Centrum voor Biochemie, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent - Tel. 22.57.41. . 

\ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1. De graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : (opgericht 
bij K.B. van 30 augustus 1963 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer 
van 21 apri11971). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke gra en: 

1. burgerlijk bouwkundig ingenieur; 
2. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
3. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur '; 
4. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, richting: sterkstroom; 
5. burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur. 

Studieprogramma: cf. pag. 344. 

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 
ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateau
straat 22; Gent- Tel. 23.38.21. 

2. De graad van aardkundig ingenieur : (opgericht bij K.B. van 30 
augustus 1963 en gewijzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer van 
8 december 1965 en 11 januari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna venvelde 
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. 345. 

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. Plateau
straat 22, Gent- Tel. 23.38.21. 

3. De graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen: (opgericht 
bij K.B. van 30 augustus 19.63 en gewijzigd bii de besluiten van der Raad 
van Beheer van 8 december 1965 en 11 januari -1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna veqp.elde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden: 
1. burgerli.ik scheikundig ingenieur ; 
2. burgerlijk metallurgisch ingenieur; J 
3. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
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4. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
5. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. 
Studieprogramma : cf. pag. 346 en 347. 

Duur der stuqie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het indienen van een verhapdeling 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. Plateau
straat 22, Gent- Tel. 23.38.21. 

4. De graad van scheepsbouwkundig ingenieur: (opgericht bij K.B. van 
30 augustus 1963, gewijzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer van 
8 december 1965, 11 januari 1967 en aangevuld bij het besluit van de Raad 
van Beheer van 28 juni 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
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. 

St~dieprogramma : cf. pag. 348. 

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. Plateau
straat 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 K.B. van 30 augu~tus 1963, gewijzigd bij de besluiten van de 
Raad van Beheer van 8 december 1965, 11 januari 1967 en aangevuld bij 
be~luit van de Raad van Beheer van 28 juni 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 

A. Voor de richting A en B: houder zijn van hèt 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 scheikundig ingenieur ; 
2. burgerlijk metaalkundig ingenieur. 

Studieprogramma: cf. pag. 349-350 en 351. 
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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 kandi,daten het wetenschappelijk diploma van 
elektrotechnisch ingenieur, met specialisatie in één van de 3 richtingen, 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateau
straat 22, Gent- Tel. 23.38.21. 

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 een met die graden 
overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Studieprogramma : cf. pag. 352. 

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 weten
schappelijk diploma van ingenieur in de telecommunicatietechnieken ui,tge
reikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateau
straat 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 burgerlijk 
bouwkundig ingenieur of van burgerlijk ingenieur architect. 

Studieprogramma: cf. pag. 353 en 354. 

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. 

H~t enig examen over voormelde leerstof kan pas worden afgelegd na 
tenminste één jaar studie. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateau
straat22, Gent- Tel. 23.38.21. 

8. De graad van bedrijfskundig ingenieur : (opgericht bij besluit van de 

Raad van Beheer van 16 september 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een diploma van één van de 
wettelijke academische graden van burgerlijk ingenieur of van een met die 
graden overeenstemmend wetenschappeli.ik diploma evenals de houders van 
een wettelijk academische graad van landbouwkundig ingenieur of van 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën of van een met 
die graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
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Studieprogramma: cf. pag. 355. 

Duur der studie: na het indienen van een verhandeling over een praktijk
vraagstuk gekozen uit de vakken van het leerplan, en na het slagen voor het 
enig examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
bedrijfskundig ingenieur uitgereikt. 

Het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste twee jaar studie. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Seminarie voor Producti
viteitsstudie en -Onderzoek, St.-Pietersnieuwstraat 49, Gent - Tel. 25.63.53. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1. De speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht : (op
gericht bij besluit van de . Raad van Beheer van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 
1 o houder zijn 1 van het diploma van licentiaat in de economische eten

schappen (algemeen economische of bedrijfseconomische richting), mit het 
slagen voor een toelatingsexamen. 

zo houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt ove~eenkomstig de bepalingen die van kracht aren 
vóór de inw~rkingtreding van het K.B. van 30 september 1964, mits het sagen 
voor een toela jngsexamen. 

Studieprogratnma: cf. pag. 372. 

Duur der studie : 1 of Z 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 het fscaal 
recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 8, Gent - Tel. Z5.74.68. 

Z. De speciale licentie in de marketing en de distributie : ( opgericnt bij 
besluit van de Raad van Beheer van 8 februari 1967). 

Toe la tingsvoorwaarden : 
1 o houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische 

schappen, « bedrijfseconomische richting ». 
zo 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 di van 
kracht waren vóór de inwerkingtreding van het K.B. van 30 september 1964, 
mits het slagen voor een toelatingsexamen. 

Studieprogramma : cf. pag. 373. 

Duur der studie: 1 of Z 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 
uitgèreikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 8, G~nt - Tel. Z5.74.68. 

3. De speciale licentie in de economische statistiek er de econometrie: 
(opgericht bij besluit van de Raad va_n Beheer van 19 juni 1968). 

Toelatingsvoorwaarden: 
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 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 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 19.64; 

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 voor de licentie in de economische wetenschappen
beide richtingen). 

Studieprogramma : cf. pag. 374 en 375. 

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 diplQma van licentiaat in de economische statistiek en 
de econometrie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 8, 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 van 8 maart 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de veeartsenijkunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 388. 

Duur der studie : 1 of Z jaar. 

Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 
het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diplo a 
van licentiaat in de zoötechnie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein Z4, Gent- Tel. Z3.37.65. 

Z. Postuniversitaire. cyclus over: Aktualiteitsproblemen in de plui -
veepathologie (titularis : A. DEVOS). 

Programma: ZZ 1f2 uren theorie en 7 1f2 uren praktijk (demonstraties). 

Duur van de cyclus : van oktober tot mei. 

Uurregeling: afwisselend de ze maandag of de ze woensdag van elke 
maand telkens van 14%. u. tot 18 u. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein Z4, Gent- Tel. Z3.37 .65. 

' 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE 
EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1. Tweejaarlijkse cyclus over psychologische, sociale- en experimentele 
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: 75 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-getuigsc riften op het voormeld gebied zullen 
uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve d~ aangeduide cursus, één 
jaar full-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries. 

2. Speciale cyclus in de didactiek en didaxologie (geprogrammeerde 
instructie) : (titularis A. DE ELOCK) 

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 ELOCK, 
Seminarie en laboratorium voor didactiek, Universiteitstraat 2, 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. Tweejaárlijkse cyclus in de ontwikkelingspsychologie: genese v de 
persoonlijkheid en beïnvloedingstechnieken: (titularis W. DE COSTER) 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna ver 
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 : 60 u. 

Finaliteit: de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hell)ben 
bekomen een getuigschrift van postuniversitaire specialisatie. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. W. DE COS'FER, 
Seminarie en laboratorium voor experimentele, differentiële en genetische 
psychologie (Blandijnberg 2, Gent- Tel. 23.38.21). 

Post-graduaatspecialisatie-getui~schriften op het vermeld gebied zutllen 
uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één 
jaar full-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de semina ies. 

4. Speciale cyclus in de socio-psychologie van het bedrijfsleven: (titularis 
P. COETSIER) . . . 

' Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's : 1 

1. licentiaat in de np\·oedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroep~oriëntering ~n -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle ich-

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 op de Faculteit van de Psycho
logische en Pedagogische Wetenschappen. 

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 semina ies. 

- 500 __;. 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciaal getuigschrift in de fytofarmacie en de fytiatrie : (opgericht bij 
koninklijk besluit van 27 november 1958). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een wettelijK of wetenschap
pelijk diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën. · 

Studieprogramma: cf. pag. 456. 

narenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen, 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 Landbouw
wetenschappen - Coupure links 533, Gent - Tel. 23.69.61. 
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FACULTEIT VAN D.F FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1. De graad van industrie-apotheker : 
(opgericht bij K.B. van 12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de 
Raad van Beheer van 14 juni 1967 en van 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschàppelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma: cf. pag. 467 en 468. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk getuigschrift van industrie-apotheker , uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het secretariaat van de Faculteit 
vc:. n de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, Gent- Tel. 22.57.41. 

2. De graad van apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen: 
(opgericht bij K.B. van 12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de Raad 
van Beheer van 14 juni 1967). 

Toelatingsvoorwaar-den: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 
Studieprogramma : cf. pag. 469. 

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 analyse van 
geneesmiddelen uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het secretariaat van de Faculteit 
van de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, Gent- Tel. 22.57.41. 

3. De graad van apothzker-specialist in de medische analyse : (opgericht 
bij K.B. van 12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de Raad van 
Beheer van 14 juni 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma : cf. pag. 470 en 471. 

Duur der studie : 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 secretariaat van de Faculteit 
van de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
ES, Gent- Tel. 22.57.41. 
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4. Specialisatie in de toxicologische ontledingen: (opgericht bij besluit 
van de Raad van Beheer van 9 oktober 1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wetenschappelijk diploma 
van apotheker-specialist in de medische analyse. 

Studieprogramma : cf. pag. 473. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk getuigschrift van specialisatiestudie in de toxicologische 
ontledingen uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het secretariaat van de Faculteit 
van de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, Gent- Tel. 22.57.41. 

5. De graad van apotheker-specialist in de radioaktieve geneesmiddelen en 
radioprotectie : (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 11 

·september 1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn yan het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma : cf. pag. 472. 

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 secretariaat van de Faculteit 
van de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, Gent- Tel. 22.57.41. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(opgericht bij K.B. van 24 maart 1967). 

De licentie in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald worden in de 
volgende gespecialiseerde 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 (doe or, 
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 ontwikkelingssamenwer ing, 
die «als postgraduaat-vorming zou worden georganiseerd», omvat een alge
meen en een- op grond van de gekozen richting- gespecialiseerd gede lte. 

Studieprogramma : cf. pag. 476-477 en 478. 

« 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 ~oop 
van het volgende academisch jaar zullen onderwezen worden. 

Bovendien moeten de gegadigden uiterlijk op de door de examenoom
missie te bepalen datum een eindestudiewerk voorleggen 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 bijwonen van voordrachten (naast gewone voor
drachten en voor zover mogelijk: voordrachtencycli !n verband met de 
cultuur en de problemen van zwart-Afrika, het Verre Oosten, La ijns 
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 hou(iers 
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 aan . de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóó'r de dag, bepaald voor het examen. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april1971). 

1. De licen~ie in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad 
van Beheer van 19 mei 1971). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde, van 
licentiaat in de wetenschappen, groep aard- en delfstofkunde, van licentiaat 
in de wetenschappen, groep dierkunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
groep plantkunde of van doctor in de veeartsenijkunde, mits die diploma's 
uitgereikt werden ofwel door een Belgische universiteit, ofwel door een 
daarmede - bij toepassing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 
31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische 
graden - gelijkgestelde inrichting ofwel door een examencommissie va de 
Staat waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

Duur der studie : 1 jaar. 

· Finaliteit: na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de milieusanering uitgereikt. 

Studieprogramma en aanvullende inlichtingen: te bekomen bij de pedel, 
Ledeganckstraat 35, Gent- Tel. 22.78.21. 

2. Apotheker-specialist in de milieusanering (opgericht bij besluit van 
de Raad van Beheer van 19 mei 1971). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een wettelijk of wetenscl;lap
pelijk diploma van apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde 
universiteiten, gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

Duur der studie: 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het eni.g examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van apotheker-specialist in de milieusanering 
uitgereikt. 

Studieprogramma en aanvullende inlichtingen: te bekomen bij de pedel, 
Ledeganckstraat 35, Gent- Tel. 22.78.21. 

3. Ingenieur in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer van 19 mei 1971 ). 

Toelatingsvöorwaarden: houder zijn van een wetteliik of wetenschappe
lijk diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur, van burgerlijk scheiku dig 
ingenieur, van burgerlijk ingenieur-architect, van landbouwkundig ingenieur 
en van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, mits die 
diploma's uitgereikt werden door één van de sub 1 vermelde universiteiten, 
gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en het aanvaarden, door 
de examencommissie, van een afstudeerwerk wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van ingenieur in de milieusanering uitgereikt. 

Studieprogramma en aanvuJlencle inlichtingen: te bekomen b!j de pedel, 
Ledeganckstraat 35, Gent- Tel. 22.78.21. · 
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MEDEDELING AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academisch jaar 1971-1972: 4/10/1971 
« « ' 1972-1973 : 2/10/1972 

Aanvang tweede semester: 31/1/1972 

Vakantieperioden: 20/ 12/1971 - 3/1/1972 
· , 271 3/ 1972 - 8/4/1972 

24/ 7/1972 - 9/9/1972 

Studie-inlichtingen en -get~igschriften te bekomen: 

- woensdagnamiddag, tussen 14 én 17 u. 
- vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 11 u. 
bij de hierna vermelde pedellen voor hun respectieve faculteiten, insti
tuten, centra en school: 

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

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

E. MALFLIET, J. Plateaustraat 221 bureau C.O.Q4 
- faculteit v;;tn de farmacie, faculteit van de landbouwwetenschappen, 

faculteit van de toegepaste wetenschappen. 

H. RAES, Pasteurlaan 2, bureau 111.044 
- faculteit van de diergeneeskunde, faculteit voor de psychologische 

en pedagogische wetenschappen, hoger instituut voor kunstgeschiedenis 
en oudheidku~de, faculteit van de economische wetenschappen. 

E. VERBEKEN, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05 
- faculteit van de wetenschappen, hoger instituut voor lichamelijke 

opvoeding, Interfacultair Centrum voor lucht-, water en bodemver
ontreiniging, Interfacultair Centrum voor Ontw~kkelingssamenwerking. 

U. WILLEMS, Universiteitstraat 16J bureau 1.59 
- faculteit van de rechtsgeleerdheid, School voor Criminologie, hoger 

instituut voor stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

LET OP! - Iedere verandering van studiegroep moet aan de Rector 
schriftelijk worden aangevraagd vóór 1 november 1971. 

- Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving 
vereist. 

Volgende diensten kunnen eveneens geraadpleegd worden (uitgezonderd de 
zaterdag) : 

1. De Sociale Dienst: St.-Pietersnieuwstraat 132- Tel. 25.82.67. 

a . . Leiding: 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u .'(behalve op woensdag). 
- woensdagnamiddag tussen 14 en 17 u. 
- op afspraak. 

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

's namiddags tussen 14 en 17 u. 
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c. Afdeling kamerdienst : 
- iedere namiddag, tussen 13.30 en 17 u. 

d. Afdeling' jobdienst : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op maandag, dinsda en 

donderdag). 
- 's namiddags tussen 14.en 17u30. 

e. Afdeling buitenlandse studenten: 
- 's voormiddags t.ussen 9 en 12 u. (behalve op dinsdag en donder ag). 
- · 's namiddags tussen 14 en 17 u. (behalve op maandag, woensdag en 

vrijdag). 

2. Dienst voor Inwendige Ziekten- Tel. 22.57.41 (10 lijnen) - toestel233 . 

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 160- Tel. 23.41.77. 
-- iedere voormiddag, tussen 8u30 en 12 u ; 

- iedere namiddag, tussen 14 u en 17u30. 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Coupure rechts 160- Tel. 23.41. 7. 

- iedere voormiddag, tussen 8u30 en 12 u ; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u ; 

5. Bureau voor Psychologische Raadgeving, Coupure rechts 160- Tel. 23. L77. 

- iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u ; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

6. Dienst voor Levende Talen 

* ** 

Zoals .elk jaar organiseert de dienst voor Levende Talen van de Rijksu 
siteit te Gent Nederlandse, Franse, Engel~e en Duitse lessen. In oor
komend geval eventueel nog andere moderne talen, ook voor gevorde den. 
Er worden algemene taalcursussen en taalcursussen over een bepaald 
vakgebied gegeven. · 
Een volledige cursus omvat 20 lesuren van 90 minuten. 
Inschrijvingen op het secretariaat van de Dienst voor Levende Talen, 
Universiteitstraat 16, 9000 Gent, le verdieping, vóór 5 oktober 1971. 
Regeling van de lesuren en indeling in groepen op dinsdag 12 oktober 1971, 
in Auditorium C, Elandijnberg 2, 9000 Gent, om 18 uur. 
Geen. inschrijvingsgeld en geen examens. Wie regelmatig de lessen heeft 
gevolgd, ontvangt een getuigschrift. 
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