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

DE ACADEMISCHE (OF WETTELIJKE) GRADEN 

· A. '-Opsomming 

De academische graden, die aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen 
behaald worden, zijn de volgende : 
kandidaat in de wijsbegeerte ; 
kandidaat in de geschiedenis ; 
kandidaat in de klassieke filologie ; 
kandidaat in de Romaanse filologie ; 
kandidaat in de Germaanse filologie ; 
kandidaat in de rechten ; 
kandidaat in de wetenschappen ; 
kandidaat in de farmaceutische wetenschappen ; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen ; 
kandidaat in de 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 ,qnderwijs ; 
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 bouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk metallurgisch ingenieur ; 
burgerlijk scheikundig ingenieur ; 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk ingenieur-architect ; 
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid ; 
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landbouwkundig 1ngenieur ; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën ; 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. To elatingsvoorwaard en 

I. 

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

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

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

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

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

. wijs. 

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische 
school of van het kunstonderwijs, die bovendien het bekwaamheidsdiploma 
hebben behaald dat toegang verlèent tot het hoger onderwijs. 

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

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

2. door de exa1nencommissie 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 bekwaamheidsdiploma 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 l: 
school ; door de examencom-

- voor de leerlingen van de inrichtingen missie van de staat voor 
voor kunstonderwijs ; het hoger secundair 

- voor de houders van het door de ~ technisch onderwijs. 
examencommissie van de staat uitge-
reikte diploma van een hogere secundaire 
technische school. 
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C. De houders van een diploma, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor 
: ;t toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

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

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

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

E. De houders van een diploma van technisch ingenieur. 

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

G. De houders van diploma's of getuigschriften, behaald in buitenlandse 
inrichtingen voor secundair 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 wettelijke beschikkingen bepaalde voor
waarden. 

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

1. door een exa1nencmnmissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat
burgerlijk ingenieur ; 

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

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 datum geldende voorwaarden. 
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Indien . zij echter het voordeel van de omnivale~tie willen· genieten, 
moeten zij het bekwaamheidsdiploma .beh::llen, dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs : 

hetzij ten overstaan van de examencommissie van de staat voor het 
hoger middelbaar onderwijs ; 
hetzij in de inrichting, welke hun het getuigschrift heeft uitgereikt. 
In dit laatste geval 1noet het maturiteitsexamen worden afgelegd uiter

lijk dtie faar na het behalen van het humanioragetuigschrift. 
2. De leerlingen, die op 1 januari 1965 een humanioracursus volgden, in 

de retorica of in de eerste (hoger middelbaar onderwijs) of wel in het 4de 
jaar lagere normaalschool, kunnen : 

hetzij het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs behalen, als
mede het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs ; 
hetzij èen 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 examen : 
a) van licentiaat in de wijsbegeerte, indien hij niet de graad van kandidaat in 

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

de geschiedenis heeft behaald ; · 
c) van' licentiaat in ·de klassieke filologie, indien hij niet de graad van kandi

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

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

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

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

r·echten heeft ehaald ; 
h) van licentiaat in de wetenschappen, indien hÜ niet de overeenstemmen

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

wetenschappen he~ft behaald ; · 
j) van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat in de 

tandheelkunde, indien hij niet de graad van kandidaat in de geneeskundige 
. wetenschappen heeft behaald ; · 

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

1) va11 geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs~ indien hij niet de 
graad van licentiaat in de wijsbegeerte ·, van licentiaat in de geschiedenis, 
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van licentiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filo
logie, van licentiaat in de Germaanse filologie of van licentiaat in de 
wetenschappen heeft behaald ; 

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 d.e 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 voor het hoger onderwijs, indien hij niet de overeen
stemmende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, 
in de wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergenees
kunde, van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, 
van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of :van ingenieur 
voor de scheikunde en de landbouwindustrieën heéft ' 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 examinandus 
voldaan heeft aan de voorwaarden tot toelating tot de universitaire studiën, 
en voor de overige graden, met ingang van het tijdstip waarop de examinan
dus de onmiddellijk voorafgaande graad verworven heeft. 
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DE WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 

A. Opsomming 

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

Kandidaat in de moraalwetenschap ; 
Kandidaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Kandidaat in de Oosterse filologie ; 
Kandidaat in de Slavische filologie ; 
Kandidaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen ; 
Kandidaat in de lichamelijke opvqeding ; 
Kandidaat natuurkundig ingenieur ; 
Kandidaat in de economische wetenschappen ; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Licentiaat in de moraalwetenschap ; 
Licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Licentiaat in de Oosterse filologie ; 
Licentiaat in de Slavische filologie ; 
Licentiaat in de Afrikaan~e geschiedenis en filologie; 
Licentiaat in de staatswetenschappen ; 
Licentiaat in de sociale wetenschappen ; 
Licentiaat in de bestuurswetenschappen ; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen ; 
Licentiaat in de pers- en com1nunicatiewetenschap ; 
Licentiaat in de criminologie ; 
Licentiaat in de lichamelij~e opvoeding ; 
Natuurkundig ingenieur ; 
Licentiaat in de economische wetenschappen ; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de moraalwetenschap ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis 

en oudheidkunde ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filologie ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 

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

opvoeding; 
Geaggregeerde voor het roger 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 

wetenscl}appen ; 

(*) Deze opsomming omvat niet de postgraduaat-cyclussen die in diverse faculteiten, 
instituten en centra kunnen gevolgd worden. 
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Doctor in de moraalwetenschap ; 
Doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Doctor in de Oosterse filologie ; 
Doctor in de Slavische filologie ; 
Doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Doctor in de staatswetenschappen ; 
Doctor in de sociale wetenschappen ; 
Doctor in de bestuurswetenschappen ; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen ; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Doctor in de criminologie ; 
Doctor in de lichamelijke opvoeding ; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen ; 
Doctor in de economische wetenschappen ; 
Doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen ; · 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap ; 
Speciaal doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Speciaal doctor .in de Oosterse filologie ; 
Speciaal doctor in de Slavische filologie ; 
Speciaal doctor in de Mrikaanse geschiedenis en filologie; 
Speciaal doctor in de economische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de psychologische en pedagogische wetensèhappen. 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

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

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

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

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

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

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

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

e) Zie B.l. p. 10: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen ingericht door de 
universiteit ; 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig · 
geachte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eens
luidend advi~s van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in ho'ofdstuk II van titel I van voornoemde wetten e ). 

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

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

a) de graden van kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger 
secundair onderwijs, doctor, ingenieur of spedaal 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 st~diën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat wor
den toegelàten : 

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

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

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig ge
achte studiën hebben gedaan ~n die door de Raad van Beheer, op eens
luidend advies van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in hoofdstuk ·n van titel I van voornoemde wetten e ). 

2° toegelaten worden tot de studiën die leiden tot de graden van licen
tiaat of ingenieur, zij die de overeenkomstige graad van kandidaat hebben 
behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van geaggregeerde voor het 
hoger secundair onderwijs, zij die de overeenkomstige graad van licentiaat 
hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van doctor, zij die de 
ovèreenkomstige 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 1noeten 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 ; 

e) Zie B.l. p. 10 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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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 gèrekend 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
lfjk lagere graad behaald hebben. Wat de graad betreft van geaggregeerde 
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 Bèheer kan de examinandi, die het bewijs 
leveren dat zij met goed gevolg studiën hebben gedaan die betrekking hebben 
op de stof van de examens, vrijstellen van de vereisten inzake het bezit van 
de getuigschriften voor toelating en inzake de duur van de studiën. 

Deze beslissing wordt genomen op eensluidend advies van de faculteit, 
de school, het instituut of het interfaèultair centrum. 

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

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

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

C. ToeZalingsvoorwaarden 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. - Behoudèns de in art. 2, I o en 2°, koninklijk besluit van 
19 december 1962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kan
didatuur in de moraalwetenschap : de houders van een gehomologeerd ge
tuigschrift van Latijn-wiskundige humaniora (*), van Latijn-weten
schappelijke humaniora (*), van modem-wetenschappelijk humaniora (*), 
van een gehomologeerd of erkend getuigschrift van modem-economische 
humaniora (*). 

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwa.arden, 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 : 
1. Een verhandeling (in het Nederlands) ; 
2. Korte inhoud van en commentaar op een uiteenzetting van ongeveer 20 

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

pelijke afdeling) ; 
- geschiedenis ; . 
- aardrijkskunde ; 
- biologie ; 
-wiskunde; 
- Engels ; 
- Duits (passief) ; 

5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

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

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

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

ARTIKEL 5. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 11 juli 
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), 
van een diploma A6/ Al van gegradueerde in de handelswetenschappen, van 
gegradueerde van het · hoger technisch onderwijs, afdeling boekhouden en 
administratie of van gegradueerde in de boekhoudkunde. (Aangevuld bij 
besluit van de ·Raad van Beheer van deR. 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 modem-economische humaniora. 
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ARTIKEL 7. - Mogen zich inschrijven met het oog op h.et behalen van 
de wetenschappelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of 
van licentiaat in de tandheelkunde : de houders van het wetenschappelijk 
diploma van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, uitgereikt door 
de Rijksuniversiteit te Gent, door de Vrije Universiteit te Brussel, door de 
Katholieke Universiteit te Leuven, door de Rijksuniversiteit te Luik of door 
de Universitaire faculteiten "Notre Dame de la Paix" te Namen. 

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

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 (*) 

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 veeartsenijkunde : de houders van een weten
schappelijk diploma van kandidaat in de veeartsenijkunde, uitgereikt door de 
Faculteit van de Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Gent of door de 
Faculteit der veeartsenijkunde van de Rijksuniversiteit te Luik. 

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

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

Zie de diverse fa~ulteiten, school, instituten, centra, verder in de bro
chure. 

(*) 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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. 

.. 

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

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

11 
I 

I 

Examenreglement 

Reglement vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 17 januari 
1968 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 21 àpri/1971. 

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

ARTIKEL 1. - De examens worden georganiseerd door de faculteiten, 
scholen, instituten of centra, die da~rtoe examencommissies oprichten. 

ARTIKEL 2. - De examencommissies 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 leden. 
De gewone hoogleraren, buitengewone hoogleraren, hoogleraren of 

docenten, die de leerstof hebben gedoceerd, maken van rechtswege deel uit . 
van de examencommissie en hebben medebeslissende stem, ongeacht of zij al 
dan niet verbonden zijn aan de faculteit,' 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 huitenland met toestemming van de 
rector, gevallen van overmacht, e.d.) verhinderd is te ondervragen, dan deelt 
hij zulks onmiddellijk en schriftelijk mede aan de voorzitter van de examen
commissie. 

De faculteit, de school, het instituut, het centrum en, in dringende 
gevallen, 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. - ledere 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 v'oor het hoger onderwijs 
~ebben plaats ten oyerstaan 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 instit\lut of het centrum. 

ARTIKEL 6. - De faculteiten, scholen, instituten of centra regelen op 
de volgens hen meest geschikte manier de roosters van 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, 

scholen, 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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II. Examenperioden. 

ARTIKEL 8. - Er worden jaarlijks twee perioden vastgesteld waarin de 
exa1nens 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 n1aandag van de vijftigste week van het academisch jaar en eindigt vóór 1 
november van het daaropvolgend academisch jaar. 

De examens mogen uitsluitend tijden,s 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
ga_niseren 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 het hoger 
secundair onderwijs in de letteren en wijsbegeerte wensen te behalen, een 
buitengewone examenperiode organiseren die gedeeltelijk of zelfs geheel mag 
vallen in de eerste periode, waarvan sprake in het begin van dit artikel e ). 

ARTIKEL 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. 

lil. Werkzaamheden van de examencommissie. 

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

Iedere exa1ninandus 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. 

-~ 1 ) I~ de Faculteit van de Wetenschappen wordt een gelijksoortige examenperiode inge
ncht. 
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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 examencommissie 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 vierde 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 deur van het aangegeven lokaal wordt 
uitgehangen. 

IV. Beraadslaging 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 artikel 13 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 slagen. Die vrijstellingen kunnen derhalve enkel worden toegestaan 
aan de studenten die zich tijdens de examens niet teruggetrokken hebben. 

ARTIKEL 17. - 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, school, instituten of centra mogen een speciale plechtig
heid organiseren voor het uitreiken van het einddiploma. 
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'· 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Elandijnberg 2- Tel. 23.38.21 (10 lijnen) 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

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

A. WETTELIJKE GRADEN 

Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, 
doctor en geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de : 
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 filologie 
5) Germaanse filologie 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de : 
1) moraalwetenschap 
2) Oosterse filologie (Bij besluit van de Raad van Beheer van 16 septem

ber 1970 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 "Afrikaanse ge
schiedenis en filologie',) 

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

cf. p. 10 en volgende. 

TOELA TINGSVOORWAARDEN 

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, 1 o van het koninklijk besluit 
van 19 december 1962) en de houders van een gehomologeerd 
getuigschrift zoals voorzien in art. 1, 1 ste lid, van het besluit van 
de Raad van Beheer van 26 februari 1964(cf. p.17); 

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

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

- tot de licentie : de houders van het overeenstemmend kandidaats
diploma; 

- 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 toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 

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

art. 1 § 1 van het besluit van de Raad van Beheer van 26 februari 
1964 (cf. p. 17); 

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 
januari 1965 geldende voorwaarden : d.w.z. zonder dat een be
kwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te 
vangen); 

d) de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met vrucht 
de voorbereidende proef voor toelating tot het examen vafl kandi
daat in de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald bij 
art. 1 0, van de geco-ördineerde 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 het speciaal doctoraat : de houders van de overeenstemmende 
graad van doctor. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

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

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

4° Het examen voor de graad van doctor 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) 
(00) 

(-) 
( +) 
(++) 
(/) 

* 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 1 e en 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de 1 e of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 

examinandus) 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd : niet in 1972-1973 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd : wel in 1972-1973 
= oefeningen in groepen, dagen en uren later te bepalen. 
= 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 
cursus "Bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte" 
te volgen. 

= 5 uren gedurende één jaar 
= Ie jaar 
= 2e jaar 
= 10 uren gedurende één jaar 
= .15 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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N 
00 
I 

I -
I 

~ 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (00 ) 

2. Logica(*) •••• 0 •• 0 0 • 0 • •••••• 

3. Oefeningen logica (*+* *) 0 ••••• 0 • 0 • 

4. Psychologie (*) 0 • ••••••• 0 •• ••• 

5. Oefeningen wijsgerige antropologie {0 ) ... 

6. Ethica(*+**) •••• 0 • •• 0. 0 0 • 0 •• 

7. Oefeningen ethica(*+**) 0 • 0 0 " J " •••• 

8. Encyclopedie van de wijsbegeerte(*+**) .. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Zes 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 (twee te volgen in 
de eerste kandidatuur, vier in de tweede kandi-
datuw). 

~ 

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

. -
F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de wijsbegeerte (2 jaar studie) I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ~ 
-

E. VERMEERSCH 15-16V2 Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 ! 

L.APOSTEL (**) 14-16 B1andijnberg, 2 
(*) 16-18 

I 

W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 15-17 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 
I 

16-18 (*) 10-12 (**) Paddenhoek (*) 

~ 

Blandijnberg, 2 
(**) I 

~ 

I 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
c 

R. BOEHM - 17V2-19 Blandijnberg, 2 

.-

-- - -



N 
\0 

I 

Leergangen 

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

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (0 ) • 0 ••••••• 0 ••••••• 

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

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 } 

4. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Hedendaagse Tijden (00 ) 

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) ••••••• 0 ••••• 

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

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

9. Algemene metafysica (OO) •• 0. 0 0 •••• 

-
10. Axiologie (00 ) ••• 0 ••••• 0 •••••• 

of ,. 

11. Esthetica (0 ) ••••••• 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. 1 ANSS-ENS 9-11 Blandijnberg, 2 

A. lANSSENS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-19 - Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 11 1'l \ Blandijnberg, 2 ~ J..-~~ 
I 

~ 

A. lANSSENS ; 14-15 Blandijnberg, 2 

-

R. BOEHM 30 uur/jáar Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 14-15 Blandijnberg, 2 

1. KRUITHOF 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

1. KRUITHOF 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
, 

A. lANSSENS 14-16 Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE· 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen 1Ytuiaris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

13. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00) .................. L.APOSTEL 14-16 Blandijnberg, 2 

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

-> : 

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

) •••••••••••• L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

16. Epistemologie (00) • • • • • • • • • • • • • • L.APOSTEL - 8-10 Blandijnberg, 2 

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 J2-13 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 : 
esthetica (0 ) ................. A. JANSSENS 30 uur/jaar Blandijn berg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 

~ 

de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt op 
het programma van een universiteit 

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



-
FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

-
I 

Aggregaat H.S.O. in de wijsbegeerte -

~ Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die Atheneum-
. voorkomen op het programma der athenea, .- 30 uur/jaar Lyceum 

partim : zedenleer .............. A. VAN CAUWELAERT Blandijnberg, 2 

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

partim : sociale wijsbegeerte (0 ) ....... J. KRUITHOF 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 
.. 

I 
-. ~ --·· -

I 
Niemand kan zich aanmelden, voor dit examen zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste éérz 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 pro-
gramma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat . 

. 

' 

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



w 
N 

I 

~ 

-

- Leergangen 

1. Geschiedenis van de Oudste Tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa 
(0) ...................... 

2. Geschiedenis van Griekenland en van Rome (00
)' 

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... 
4. Geschiedenis van de Nieuwe Tijden (00 ) ... 
5. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (00

) . . 

6. Geschi.edenis van de Nederlanden (0 ) . ... 
7. Overzicht van de geschiedkundige kritiek (*) 

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

8a. Oudste Tijden . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8b. Griekenland ep. Rome ............ 

8c. Middeleeuwen (00) ............. 
8d. Middeleeuwen (0 ) ..... ' ........ 
8e. Nieuwe Tijden ................ 
8f. Nieuwste Tijden 

Encyclopedie der geschiedenis, twee 
partims te kiezen onder : 

9a. Oudste Tijden (**) ............. 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACUL TElTVAN DE LETT~REN EN WIJSBEGEERTE 
--

Kandidatuur in de geschiedenis ( 2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

P. LAMBRECHTS · 17-18 Blandijnberg, 2 

J. DHONDT , 11%-12% Blandijnberg, 2 

C. VERLINDEN 9-10 Blandijnberg, 2 

J. DHONDT .. 9-11 (1) 'Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 9-10 14-15 (2) Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

-

S. DE LAET 16-18 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 8-10 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 10-12 Blandijnberg, 2 

C. VERLINDEN 11-13 Blandijnberg, 2 

J. DHONDT 11-13 Blandijnberg, 2 

S. DE LAET 14-16 (1) Blandijnberg, 2 



w 
w 
I 

.. -
.. 

.. 

" 
·-

- Leergangen 

9b. Griekenland en Rome(**) . ......... 
9c. Middeleeuwen(**) ............. 
9d. Nieuwe Tijden (**) ...... · ....... 
9e. Nieuwste Tij-den (**) ............ 

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

lOb. Latijnse epigrafie, met oefeningen(**) ... 
11. Inleiding tot de archeologie, met 

oefeningen(**) ............... 
Twee talen naar keuze uit : (een taal in de 
eerste kandidatuur, een andere- taal in de 
tweede kandidatuur)' 

12a. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Latijn (0 ) .............. 

12b. Vertaling van historische teksten uit het 
· Middeleeuws Latijn (00) ........... 

12c. Vertalirtg .van historische teksten uit het . 
Middel-Nederlands (00) ........... 

12d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ............. 

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

) ............. 
12f. Vertaling van historische teksten uit het 

Engels . -.................... 

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

' .) 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTÈ 
~ ,, . , 

, 

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 ~ Blandljnberg, 2 

J. DHONDT 16-17 -
·- Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER lQ-11 Blandijnberg, 2 
-. -

P. LAM.BRECHTS 10-11 Blandijnberg, 2 

N. (S. DE LAET) lQ-11 Blandijn berg, 2 

-,. ... 
: , 

G. SANDERs · 11-13 (1) Blandijnberg, 2 

,_ 

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

'" 
A. VAN ELSLANDER 12-13 Blandijnberg, 2 

J. THOMAS ' - 11-12 Blandijnberg, 2 

~ 

R. BOGAERT 11-12 Blandijnberg, 2 

R. DEROLEZ 16-18 (1) Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -
Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12g. Vertaling van historische teksten uit het ' 
Duits ...... . ............. G. DE SMET 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12h. Vertaling van historische teksten uit het 
- - Modern Spaans ...... ~ ...... ~ .. C.-V,ERLINDEN ·- - - - .. 30 uur/jaar_ - -~ - .. - ___ .. ... Blandijnberg, 2 

- . 
12i. Vertaling van historische teksten uit het 

Spaans van de 15~18e eeuw ......... C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 
12j. Vertaling van historische teksten uit het 

Modern Italiaans . . . . . . . . . . . . . . . R. VAN NÜFFEL :;. - 11-12 . - Univ., 2 w 
~ 

I 12k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw ........ C. VERLINDEN 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

,. 
121. Vertaling van historische teksten uit het ~ 

Russisch (0 ) ................. J. LOTHE 12-13 Blandijnberg, 2 

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

of 
13b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

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

of 
13c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Nieuwste Tijden (00) ............ A. VAN ELSLANDER 9-11(1) Blandijnberg, 2 

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

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

- --



w 
Vl 

I 

Leergangen 

15. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (OO) ••••• 0 ••• 0 •• 

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

. of 
16b. Logica ••••• 0 •• 0 •••• 0 •••••• 

17. Retrospectieve menselijke aardrijkskunde 
(00) ..................... 

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

19. Inleiding tot de algemene rechtsleer(**) .. 

20. De vormen van het religieus leven(**) ... 

21. De sociologie (**) .............. 

22. Algemene statistiek, met praktische 
oefeningen(**) . . . . . . . . . . . . . . . 

23. Inle.iding tot de etnologie(**) ........ 

24. Psychologie(**) 0 ••••••••••••• 0 

- .. 

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar ~tudie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. DE MAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

J. KRUlTHOF lO-llY2 Blandijn~erg, 2 

N. (L. APOSTEL) 16-17V2 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 14-16 Blandijnberg, 2 

N . 10%-l2Y2(1) Univ., 8 

' W. CALEWAERT 10-11 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 15-16. Blandijnberg, 2 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-12 Blandijnberg, 2 

N . 14-15V2 Blan-dijnberg, 2 
I 

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

W.DECOSTER 11-12 Blandijnberg, 2 



w 
0\ 

I 

f 

FACULTEITVAN DE .LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
-. 

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

-
Leerga~gen 

. :.. . 

. . ' 
Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag 

-· 
I~ VERPLICHTE CURSUSSEN : -

1. Instellingen van de Oudste Tijden (00) •••• S. DE LAET 8-10 
- .. 

2. Economische en sociale geschiedenis van 
de Oudste Tijden (0 ) • • • • • • • • • • • • • S. DE LAET 16-18 

' .. 
-3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste Tijden 

(0) ...................... . S. DE LAET 8-10 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis(*+**) ......... S. DE LAET - 14-16 ( 60 uur/tWee jaar) 

Vier cursussen naar keuze uit 5 t:e.m. 12 
.. 

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

,j 

6. Nationale en provinCiaal-Romeinse archeo-
logie (00) .................. S. I;>E LAET 8-10 

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

8. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met. praktische oefeningen; .. 
deela-geologie (*) ............. N. 16-18 (1) 

.. 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip . '· 
van luchtfotointerpretatie, met praktische 
oefeningen (*) . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-12 (2) 

' 
-

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

- ~ . 
r 

~ 

., 

zaterdag Plfltits ' 
. 

Blandijnberg, 2 
-

·Blandijnberg, 2 

. 
j Blandijnberg, 2 

· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- . -
'· 

Rozier, 44 

-
Rozier, 44 

Coupure, 5 7 5 



w 
.....,J 

I 

' FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ~, 

·' 
,, 

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

Leergangen Titularis rnaanclag dinsdag woensdag donderdag 
-

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

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

12. Numismatiek der Oudheid (0
) · • • • • • • • • P. LAMBRECHTS 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : ' . . 
. zie p. 48 en 49. 

' ' { 

.-

.. 
~ 

' 
~ 

.. 
~ 

-
,. 

\ 
-

-, 
- .. 

'· . 

. . 
-. " 

IVoor de verklaririg van de gebruikte tekens : zie p. 27 

~ 

' 
I 

- ., 

vrijdag zaterdag Plaats 

' 
9-10 Blandijnberg, 2 

Î Blandijnberg, ·2 

14-15 ~ Blandijnberg, 2 

.. 

.;" ·. 

<' -

, 
I . 

-

' 
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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 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... P. LAMBRECHTS 11-12 

2. Instellingen van de Romeirise wereld {00) .. P. LAMBRECHTS 11-12 
= - •. 

3. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome {00) .......... R. BOGAERT 10-12 

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

Ou~heid (0
) ................. A. JANSSENS 9-10 

.. 

5. Geschiedenis van de Griekse letterkunde {0 ) • H. VAN LOOY 1~12 (1) 

6. Geschiedenis van de Latijnse letterkunde 
(00) ..................... J. VEREMANS 14-15 

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid 
'(00) 

••••••••••••••••••• 0 0 H. MUSSCHE 10-12(2) 

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren ( *) • 0 0. 0 •••• 0 0. 0 0 • 0. P. LAMBRECHTS 

9. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (één partim te kiezen 
onder a) en b)) ................ 
a) partim (*+**) ..... . ......... S. DE LAET 14-16 (60 uur/twee jaar) 

b) partim (*+**) •• 0 • 0 0 ••••• 0 •• P. LAMBRECHTS ( 60 uur /twee jaar) 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
-

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, ·2 

Blandijn berg, 2 

1~12 Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN 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 archeologie{*+**) H. MUSSCHE 14-16 {2) 

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

13. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
logie {00 ) ••••• 0 •••••••••••• S. DE LAET 8-10 

14. Griekse epigrafie (00 ) ••••••••• 0 0 • R. BOGAERT 9-10 

15. Latijnse epigrafie {*) ••••••••••• 0 P. LAMBRECHTS 10-11 

16. Numismatiek der Oudheid {0 ) ........ P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar 

17. Papyrologie {0 ) ••• 0 • •••••••••• R. BOGAERT 14-16 {1) 

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

19. Latijnse paleografie {0 ) ........... W. PREVENIER 16-18{2) I 

20. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methode {*) •• 0 0 •• 0 • 0 • •• 0 •• A. VERHULST 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : --zie p. 48 en 49. 
------

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 
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~ FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

.. ·-· .. , •· 

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

Leergangen Titularis mLlandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
/ ,, 

~ ;... - ; 
•' 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Middeleeuwen (0 ) .... --

R. VAN CAENEGEM 9-11 
~ ~-. 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
~"", ... ~1 Middeleeuwen (00 ) A. VERHULST - '. 9-11 . . . . . . . . . . . -.. - .. .,.."'! .... .. 

Twee cursussen naar keuze uit 3 t.e.m. 9 
~ 

3. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën : I 

Middeleeuwen (0 ) .............. A. lANSSENS 30 uur/jaar 

. "' 
4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de . 13V2-15% 

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

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

6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen 
> -

, .. 
(00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. SANDERS 30 uur/jaar 

. .. 

7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der :: 
\ 

Middeleeuwen (0) .............. R. VAN CAENEGEM 11-12 

8. Muziekgeschiedenis tot 1750 . . . . . . . . N . 60 uur/jaar 
,/ ·, · 9. Theatergeschiedenis (0) ........... N. (W. SCHRICKX) 10%-12 

10. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis (een partim te kiezen I' 

onder a) tot en met d)) ........... 
a) partim (*+**) ............... S. DE LAET \ 14-16 (60 uur/twee jaar) 

of 

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

,. 
\ 

, .. -

~ 

zaterdag Plaats 
' 

Blandijnberg, 2 

r ' 

: . Blandijnberg, 2 

~ 

Blandijnberg, 2 

~ 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



I 
~ -

: F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WUSBEGEERTE 

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

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

of 
d) partim (*+**) .............. A. VERHULST (60 uur /twee jaar) 

Vier cursussen naar keuze uit 11 t.e.m. 20 
11. Paleografie der Middeleeuwen (0 ) ...... W. PREVENIER 14-16 

12. Oorkondenleer met inbegrip van de 
chronologie en de zegelkunde (00 ) W. PREVENIER 

~ 

14-16 ...... 

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

' 14. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver- - .. 

huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET 10-12 (2) 
~ 

15. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methode (00 ) ............... A. VERHULST . 

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

17. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
; 

(*/**) ••••••• 0 • ••••••••••• C. VERLINDEN - 9-10 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 • 

Blandijnberg, 2 . 

-
Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

., Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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I 
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; FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis. maandag dinsdag woensdag donderdag . . 

-
18. Financiele geschiedenis en geschiedenis der 

boekhouding in de Middeleeuwen en de 
: Nieuwe Tijden (0

) .............. W. PREVENIER 9-10 

19. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel-
eeuwen en der Nieuwe Tijden (0

) ....... A. VERHULST 
" 

20. De geschiedenis van de politieke -
leerstelsels ; ................. . N. (F. PEE TERS) 45 uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 48 en 49. -
~ -

·~· . . -

~ 

-

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

vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

Blandijnberg, 2 

.; 

9-10 Blandijnberg, 2 

- - Blandijnberg, 2 

-

~ 

' 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
,' .. 

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

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

Tijden (00 ) .................. C. VERLINDEN 11-12 

2. Instellingen van de-koloniale wereld (0 ) .· .. Ç. VERLINDEN 11-12 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden : Europese wereld (00 ) .... C. VERLINDEN r45 uur /jaar 

4. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden : koloniale wereld (0

) _ .... C. VERLINDEN 91/z-11 
' 

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

6. Cultuurproductie van de Nieuwe en Nieuwste 
Tijden ..................... J. BROECKX 30 uur/jaar 

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

8. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen {00 ) - W. THYS ............... 

9. Geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels (0

) ......... W. BRULEZ 30 uur/jaar 

10. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 ....... N. (J. BROECKX) 60 uur/jaar 

11. Theatergeschiedenis (0 ) ............ N. (W. SCHRICKX) 

12. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : 
a) partim (0 ) .... ' ............ C. VERLINDEN , 11-13 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. ... 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

# Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16 (1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10Vz-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis 
, 

maandag dinsdag woetsdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

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

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

I 

t 
15. ·Geschiedenis van de ontdekkingen en van 

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

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

17. Financiè1e geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de I 

Nieuwe Tijden (0 } . . ............ W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

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

19. Beginselen van het boekhouden (* /**) . . . N . 14-15Yz · Univ., 8 

20. Geschiedenis van de politieke leer-
stelsels ........ . ........... N. (F. PEETERS) 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 48 en 49. 

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



~ 
VI 

) 

FACULTEIT .VAN DE LEITEREN EN WUSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

·. ·-
I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

'1. Instellingen van de Nieuwste Tijden (00 ) . . J. DHONi:>T 1û-12 0) 

2. Eigentijdse geschiedenis (0 ) ...... ... .. J. DHONDT 11-12 

3. · Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (00 } . ........... J. DHONDT 11·13 

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

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

5. Cultuurproductie van de Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0 ) .. . ............... J. BROECKX 30 uur/jaar 

6. Ontwikkelingvan de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw(*/**) .......... J. QUINTYN 9-10% 

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

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

-
- 9. Mu~iekgeschiedenis vánaf 17 50 ....... N. (J. BROECKX) 60 uur/jaar 

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

11. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis(*+**) ......... J. DHONDT 11-13 

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

. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnbe1g, 2 

Korte Meer, 9 

14-16 (1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

101/z-12 Blandijnberg, 2 

(60 uur/twee jaar) Blandij,nberg, 2 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinSdag woensdag donderdag 

Vier cursussen naar keuze uit 12 t.e.m. 25 
12. Studie van de gedrukte bronnen: Nieuwste ·-

Tijden (0 ) .................. J. OHONOT 17-18 

. -
13. Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 20e J 

eeuw (00} ........... . ...... C. VERLINDEN 

14.' "Politieke aardrijkskunde (00} ........ L. DE SMET 8%-9% 
. 

1 ?· Overzicht van de financiële economie (00
} . . N . 45 uur/jaar 

16.· Economische bewegingsleer (00} ....... N. 15V2-17 

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

18. Historische kritiek van statistische 
gegevens(*) ................. J.DHONDT , 14-15 

19. Politieke problemen van de nieuwe s~aten . . N. (A. VAN BILSEN) 45 uur/jaar 

20. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) .................... N. (C. VERLINO EN) 9-10 

2L Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie (0 ) .............. N. (C. VERLINDEN) 

' 
60 uur/jaar 

t 

.· ·' 
22. Financiele geschiedenis en de geschiedenis · 

der boekhouding in de Middeleèuwen en 
Nieuwe Tijden (0 ) . · • • • • • • • • • ~ • • • • N. (W. PREVENIER) 9-10 

23. Historische geografie : problemen, bronnen 
·en metho~n (00 ) .............. N. (A'. VERHULST) 

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

~rij dag zaterdag Plaats · 

~ 

Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 

Bland.ijnberg, 2 

liniv., 8 

Univ., 8 

14-15% Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 
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~ . FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE . •" 

L~centie in de geschiedenis, richting : nieuwste tijden (2 jàar studie) 
.' 

'~ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

) ...... N. (A. VER HULST) 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE -

zie p. 48 en 49. -

- -

~ 

' 

.. .. 

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

~- _._ • .ç.· 

vr_ijdag zaterdag Plaats 

9-10 Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

!-

# 

-
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-· 

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

Leergangen 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee vakken welke elk het voorwerp uitrnakeil 
van tenminste één cursus ingeschreven op het 
programma van een universiteit, en gekozen 
werden met de toestemming van de examen 
commissie. Tenminste één van deze vakken 
dient te behoren tot de geschiedenis . . . . . . 

1. Museumkunde (00) 

2. Bibliotheconomie en bibliografie(*/**) 

3. Demografie(*/**) .......... . 

4. Grondige vraagstukken van de sociologie 
in verband met de moraal (0 <>) • • • • • 

5. Grondige studie van vraagstukken lopende over ; 

Titularis 

N. 

K. VAN ACKER 

M. VERSiCHELEN
TERRYN 

J. KRUITHOF 

sociologie, met praktische oefeningen (* /**) . 1 M. VERSICHELEN
TERRYN 

6. De biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen(*/**) ........ . R. CLIQUET 

7. De psychologische antropologie(*/**) W. DE COSTER 

N. 

maandag I dinsdag woensdag donderdag 

' 

.I 
10-12 (1) 

14Y2·15Y2 I 
--

60 uur/jaar 

I I 
113Yz-14Yz -

1sYz-16Yz I 

17-18Yz 1 

3o·uur/jaar 

· vrijdag 

10-12 

8. Etnologie(*/**) ........... . 
I I 

14-17 (1) 
I . 

10-12 I I I 
9. Geschiedenis en theorie van het weten-

schappelijk denken (0 ) ••••• · ••••••• I L. APOSTEL 

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

I zaterdag I Plaats 

I 

-.1 
I 

St.-Hubertusstr., 2 

Rozier, 9 
-

I I Univ., 2 

I Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 
-

St.-Hubertusstr. , 2 

Blandijnberg, 2 



I 
~ 
\0 
I 

·---

Leergangen 

10. De wijsbegeerfe van het recht(*/**) .... 
11. Romeins recht(*/**) ............ 

12. Algemene rechtsgeschiedenis met inbegrip 
van ·het oud-Ned~dlll)ds recht(*/**) .. · .. 

13. Historische-teksten der late Oudheid en 
vroege Middeleeuwen (00 ) .......... 

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

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

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

• bibliografie(*/**) . . . . . . . . . . . . . . 

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE .._ 

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

Titularis maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.-
R. DEKKERS 

f 

10-12 (1) Univ., 2 

W. ROELS 60 uur/jaar Univ., 2 

J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 2 

G. SAI~DERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. DHONDT 14-16 Bl<t!!dijn!>erg, 2 

~ 

-· 
N. ' . \ 10-11 Rozier, 9 

N . 11-12 Rozier, 9 

. 

, i 



Ul 
0 
I 

Leergangen 

1. De proefon<Jervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere metbodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

' -Aggregaat H.S.O. in de geschiedenis 

Titularis maandag I dinsdag 1 woensdag 1 donderdag 

I I ' 117-19 (1) ..• R. VERBIST 

• • • K. DE CLERCK -· I 
A.GERLO I ' 

partim :geschiedenis ............ I M. BAELDE 16-17 

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 methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het· examen voor de 
graad van licentiaat. · · 

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



Vt -

-FACULTEITVAN DE LETTEREN EN-WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke fdologie (2 jaar studie) 

Leer.gangen 1'itularis maandag ,dinsdag woel}sdag donderdag 

1. Encyclopedie van de klassieke filologie(*) R. BOGAERT 

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

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

4. Overzicht van de geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . H. VAN LOOY . 16-18 (1) 

5. Griekse oefeningen 14-14% 14-15% 
a) theoretisch gedeelte (*+**) ........ H. VANLOOY (**) (*) 

b) praktisch gedeelte -(*+**) ......... H. VAN LOOY . 14%-16 8~10 
(**) (*) 

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

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

8. Overzicht van de geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) ............... J. VEREMANS 11~12% 

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

16-1* 
(*) 

' · -,b) praktisch gedeelte (*+**) . . . . . . . . . J. VEREMANS 1o;11 (*) 
14-16 (**) 

10. _l:listorische spraakkunst van het Latijn (**) R.TIDBAU 10-12 (2) 

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

·- r 

' -

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

. Blandijnberg, 2 

Bhi.ndijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



VI 
N 

I 

~ 

Leergangen 

11a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
liter~turen (*) ................ 

of 
11 b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde :Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 
(0) ........... ·- .......... 

of 
Uc. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde : Nieuwste Tijden (00) ........ 
12. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ...... ... ..... 
13. Wijsbegeerte der Oudfteid (00) ........ 

14. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome(*) .................. 

15. Historische kritiek toegepast op de geschie-
denis der <Judheid, met oefeningen (**) · ... 

16a. Geschiedenis van de Oudste Tijden en 
meer bepaald de oudste geschiedenis van 
Europa (0 ) .................. 

of 
16b. Geschiedenis van ~est~Azië en Oud~lndië 

in huri betrekkingen met de Griek~Ro-
meinse Oudheid : 

/ 1) West-Azië (00 ) .............. 
2) Oud-Indië (00 ) .............. 

of 

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. BOLCKMANS 14~15% Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLANDER 9~11 Blandijnberg, 2 

' ' 
A. VAN ELSLANDER 9-11 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 10-11% Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 9~10 Blandijnbérg, 2 
' 

P. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 

' 
P. LAMBRECHTS ~10 Blandijnberg, 2 

' 

S. DÈ LAET 16~18 (1) Blandijnberg, 2 

_, 

L. DE MEYER 14-15 (1) Blandijnberg, 2 

A. SCHARPE ·9-10(2) Blandijnberg, 2 



Vl 
w 
I 

, .. 
. . 

Leergangen 

16c. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... 
of 

16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... 

17. Overzicht van de geschiedenis der plasti~ 
tische kunsten : Oudheid (0 ) ........ 

18. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
sche kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (00) ........ . ... 

' · 

' 

, 
~ 

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de kla8sieke filologie ( 2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VOORDECKERS 11-12 St.-Pieterspl., 5 

J. DHONDT 11%-12V2 Blandijn berg, 2 
., 

H. MUSSCHE 15-17 (2) Blandijnberg, 2 

M. DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

-

, 
; . 

I 

·-
, 

'· 

' 
-



VI .,::. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

I 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag . donderdag I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
Oudheid (0 ) •••••••• t •••••••• 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. Latijnse sdirijvers ( *) tI tI Ie I tI t t t J. VEREMANS 

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

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

maansetalen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (OO) . . . . . . . .. . W.COUVREUR . . 12-13 

I 

9. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte {0 ) A. SCHARPE 10-llllz 

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

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

13. Griekse epigrafie (Oo) ............ R:. BOGAÈRT 9-10 
14. Griekse paleografie (0 ) •••••••••••• R. BOGAERT 9-10 

15. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) · . H. MUSSCHE . 14-16 (2) 
. . 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 58 en 59. -

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

~ 

vrijdag zaterqag Plaats 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

· Blandijnberg,- 2 
Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

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

, Blandijnberg, 2 



VI 
VI 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de klas8ieke filologie, richting :Latijn (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
Oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS 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. Latijnse schrijvers(*+**) .......... J. VEREMANS 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (OO) ............... J. VEREMANS 14-15~ 

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

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

9. Vergelijkende spraakkunst van de hidoger- · 
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A. SCHARPE 1(~11~ 

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 archeologie (0 0) .. S. DE LAET . 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE -
zie p. 58 en 59. 

--- -----

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 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

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

8-10 Blandijnberg, 2 



VI 
0"1 

I 

-
' FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE : 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

Oudheid (0 ) .... .............. A. JANSSE~S 9-10 
I 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 ) ............. •' . H. VAN LOOY - 10-11% 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*) ..... R. THIBAU 16-18 

5. Latijnse schrijvers (*) ............ J. VEREMA.NS 14-16 

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

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

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

of . -
8b. Historische verklaring van een Latijns 

schrijver (OO) ................. G. SANDERS I 30 uur/jaar 

9. Historische kritiek, toegepast op de 
Oudheid(*) ................. P. LAMBRECHTS ,. . 10-11% 

10. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het Grieks 
en. het Latijn : Indogermaans gedeelte (00) • • W. COUVREUR 12-13 

' . 
I 

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

.. 

zaterdag ~ Plaats 

- Blandijnberg; 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, ~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' . 
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J FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

I 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dimderdag vrijdag 

..• '· - f! . 
11. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger- \ ' 

· maanse talen en inzonderheid van het -
~ Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte .. -

(0) eI t t I I Ie I I I tI • I t t te t t t A. SCHARPE ' 10-11% 
.. 

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. ~AMBRECHTS 9-10 

15á. GriekSe epigrafie (oo) . . . . . . . . . . . . R. BOGAERT . 9-10 
of 

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

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

16b. Latijnse p~eografie {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 

-

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE . 
zie p. 58 en 59. 

~ 
r . 

~ '· -
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 

' 



VI 
00 

I 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
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 J:_enminste één van 
die cursussen moet verband houden met de klas- - -- - - - - - - -

sieke filologie. 

1. Historische verklaring van een Grieks 
schrijver (0 ) R. BOGAERT 

~ 

30 uur/jaar .................. 

2. Historische verklaring van een Latijns 
schrijver (00) ................. G. SANDERS 30 uur/jaar 

3. Historische kritiek toegepast op de 
Oudheid(*) ................. P. LAMBRECHTS 

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

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

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

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

8. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE 14-16(2) 

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

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

11. Byzantijns Grieks (0 ) ............ R. THIBAU 
L__ ________ -

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

vrijdag zaterdag Plaats -

-
·- -· - - - -: 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-11Y2 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

: Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 Blandijnberg, 2 



VI 
\0 

I 

I 
~ FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

J 

Licentie in de klassieke filologie, alle richtingen (2 jaar st~die) ! 

J 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats I 

I 

12. Modern Grieks (00) ............. 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) - Blandijnberg, 2 ........... 
15. Sanskriet(*/**) A. SCHARPE 16-17 Blandijnberg, 2 I ............... 

I 

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

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

18. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13Yl-15Yl 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) • G. SANDERS (2) Blandijnberg, 2 

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

20. Papyrologie (0 ) ............... R. BOGAERT 14-16(1) Blandijnberg, 2 

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

22. Kunstgeschiedenis der Klassieke Oudheid 
(00) ..................... H. MUSSCHE 1~12 (2) · Blandijnberg, 2 

23. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (0 0) • • • • • • • • • • R. BOGAERT 10-12 Blandijnberg, 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 verklaring van de gebruikte tekens: zie P. 27. 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie l l 
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 : klassieke talen . . . . . . . , . . 

_ Titularis 

R. VERBIST 

K. DE CLERCK 

A.GERLO 

J. VEREMANS 

maandag dinsdag 

··- - . 
'"' 

I 9-10 
1 

woensdag donderdag! vrijdag I zaterdag Plaats 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

17-19 I Blandijn berg, 2 

Blandijn berg, 2 

.Blandijnberg, 2 
Atheneum 

Lyceum I I I 

17-19 

Nie11Ulnd kàri zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. · 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het , 
programma der athenea. · 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. 111ilg afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad_ van licentiaat. 

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

1---- • ~ -

I 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ \ 
... 

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar s~udie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

talen(*+**) ................. P. REMY 16-17 (:I<) Blandijnberg, 2 
3. Taalkunde van het Modern Frans, met 12-13(*) 

oefeningen (*+**) .. •; ........... G. DE POERCK 10-12(**) Blandijnberg, 2 
4. Taalkundige en filologische studie van 

-
Franse teksten, met oefeningen : 

~ 
1Q-ll(*)(Z) 10-11(*) 

Middeleeuwen(*+**) . . . . . . . . . . . . J. THOMAS . 9-10(**) Blandijnberg, 2 
5. Historische spraakkunst(*+**) ....... G. DE POERCK 11-12 Blandijnberg, 2 
6. Geschiedenis van de FraQSe literatuur ~ 

0'\ (*+**) ·M. DE GREVE 
... 

14-16 Blandijnberg, 2 • . • .................. - 7. Literaire studie van Franse schrijvers, met ; 

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

oefeningen : Moderne Tijden(*+**) M. DE GREVE 16-18 Blandijnberg, 2 
9. Steloefeningen(*+"'*) ............ J. DE BRUYNE 13%-14%(*) Blandijnberg, 2 

141lz-1sYz("'*) 
10. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) ................ A. BOLCKMANS 1415% Blandijnberg, 2 
11. Psychologie·(*) ............... W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 
12. Logica(**) ................. L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
13. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met 

nadruk op de geschiedenis van Frankrijk 
(*+**) .................... J. DHONDT 10-11 (1) 9-10 (1) ~ Blandijrtberg, 2 

' 
14. Overzicht van de geschiedkundig kritiek 

(**) ..................... W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 
15. · Overzicht van de geschiedenis der plas- ~ 

tische kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (OO) ............ M. DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

16. Laat- en Middellatijnse schrijvers(*+**) 
·-
~§ANDERS 9%-11 Yz(l) 

----

. Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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I FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie {2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Logica en taalwetenschap (/) (00

) • • • • • • 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 

5. Grondige taalkundige en filologische studie 
van Franse schrijvers : Middeleeuwen en 
Moderne Tijden(*+**) . . . . . . . . . . . J. THOMAS 8V2-10 Blandijnberg, 2 

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

7. Grondige literaire studie van Franse 
schrijvers: Middeleeuwen(*) . . . . . . . . J. THOMAS 11-13 (2) ~ · Bla,ndijnberg, 2 

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

12. Laat- en Middellatijnse schrijvers(*+**) G. SANDERS 14-15% 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 Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
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 
die vakken moet verband houden met de Romaan-
se filologie (cursussen 1 t.e.m. 1 0) 

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 14Vz-15Vl Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Franse literatuur in 
I België(*/**) M. PIRON 15Vz-16Yl Blandijnberg, 2 
0\ 

................ 
w 4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) N. 14-16 (2) Blandijnberg, 2 
I 5. Verklaring van Italiaanse schrijvers(*/**) R. VAN NUFFEL 16-18 Univ., 2 

6. Verklaring van de 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 Blandi)nberg, 2 
9. Roemeense taalkunde (*I**) ........ L. MOURIN 17-18 Blandijnberg, 2 

10. Filologische oefeningen over de Italiaanse 
/ 

taal 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 - 13Y2-15Y2 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS (2) Blandijnberg, 2 

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 27. 
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.. Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 
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,. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
15. Latijnse paleografie {0 ) o 0 0 0 I I I I I I I W. PREVENIER 16-18(2) ~ Blandijnberg, 2 

16. De geschiedenis van de miniatuurkunst 
(*/**) A. DE SCHRYVER . - 10-12 (1) \ St.-Hubertusstr., 2 I I I I I I I I o 0 I I 0 I 0 o I I 0 0 ~ .. 

17. Algemene taalkunde(*/**) '- W.COUVREUR .:_r - - - - ii 
15-16Vz.., - -. - Blandijnberg, 2· .. . • ...... 

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger- + 

maanse talen (00 ) o I 0 o I 0 0 I 0 I 0 . I o 0 W. COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

I 

: 
45 uur/j~ar 19. Toegepaste taalkunde (O) · .......... R.DEROLEZ .., ; . . - Blandijnberg, 2 

- : 
- -

~ 20 .. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) 45 uur/jaar A. VAN ELSLANDER - . 
Blandijnberg, 2 .... 

21. Theatergeschiedenis (0 ) • • o o 0 o o o f o o 1 W. SCHRICKX 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

22. Literaire sociologie (00 ) o 0 o I 0 0 0 0 0 0 I A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

23. Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0 ) M. DEMAEYER ' 14-16 St.-Hubertusstr., 2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 ·-

24. Geschiedenis van de muziek(*/**) I o 0 I I J. BROECKX 
: 

. 16-18 Blandjjnberg, 2 

25. Volkskunde : 1e deel {*+* *) . . . ~ _. . . . - . . N. ' 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

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

27. Esthetica van de literatuur {00) ....... A. JANSSENS 15-16Vl Blandijnberg, 2 . 
111. FACULTATIEVE CURSUSSEN -

1. Praktische oefeningen over de literaire 
kritiek: Frans(*/**) ) ............ M. DE GR~VE 15-16 Blandijnberg, 2 

Oefeningen o~er de lectuur en de dictie : 
.. 

2. 
Frans J. DE BRUYNE 30 uur/jaar - ' Blandijn berg, 2 .................... 

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

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse filologie 

Leergangen Titularis 
,_ 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde •• I R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) • • • I K. DE CLERCK 

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

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

A.GERLO 

J. THOMAS 

maandag I dinsdag 

I 

- ' 

11-13(1) 

~ 

17-19(1) I 

I I 

-

r 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

- Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

17-19 
I I 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 methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. magafgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat .. 

Voor de verklä.ring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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- ~ndidatuur in de Germaanse ftlologie (2 jaar studie) 
I 

.. 
" Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I (*) G. DE SMET 16-17 
2. Inleiding tot de Germaanse fiologie 11 
:ll a) Taalwetens~hap (**) "· ...... --· ... .. V. VANACKER Hh12 (1) -- ....... . . 

b) Literatuurwetenschap(**) ........ A. VAN ELSLAND ER 1(}.12 (2) 
Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 
3 t.e.m. 6: 
3a. Inleiding tot de taalkundige stUdie van het 10%-12 10%-12 

Nederlands, met oefeningen·(*+**) ..... V. VANACKER (**) (-) (*) (-) 
3'b. Overzicht van de Nederlandse letter- 9-10% 

kunde, met oefeningen(*+**) ....... A. VAN ELSLANDER (-) 
4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 101/2.-12 10%-12 

Engels, met oefeningen(*+**) ....... R.DEROLEZ (*) (-) (**)(-) 
4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 14-1S% 

oefeningen (*+* *) .............. W. SCHRlCKX - (**)(-) 
Sa. Inleiding tot de taalkundige studie van het 14-1S% 

Duits, met oefeningen ( *+* *) ........ G. DESMET (**) (-) 
Sb. Overzicht van de Duitse letterkunde, met 1S%-17 14-1S% 

oefeningen (*+**) .............. E. VERHOFSTADT (**) (-) (*) ( -) 
6a. Inleiding tot de taalkundige studie vàn een 1S%-17 

Scandinavische taal, met. oefeningen(*+**) A. BOLCKMANS (-) 
6b. Overzicht van een Scandinavische letter- 14-1S% - kunde, met oefeningen (*-t:-**) A. BOLCKMANS (-) ....... 
7. Inleiding tot de voornaams~ moderne 

literaturen (*) .... " ........... A. BOLCKMANS 14-1S% 
Een cursus naar keuze uit 8 : 
Sa. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels(**) . . . . . . . . . . . . J. KRUITHOF 10-11% .. . . 

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

.. 
, 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

, .... 

Blandijnberg, 2 
.,. 

., Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
14-1S% 
(*)(-) Blandijnberg, 2 
9-10% 
(*) (-) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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Leergangen 

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

Sc. Logica (**) ......... ' ....... 
Sd. Ethica (* *) ................. 
Se. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) ... 
Sf. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (**) .. 
8g. Hedendaagse wijsbegeerte(**) Iet t t t • 

Twee cursussen naar keuze uit 9 : 
9a. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... 
9Ö. 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. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse ftlologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
'-

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

L. APOSTEL 16-17%. Blandijnberg, 2 

.J. KRUITHOF 11-12%. Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 1S-19 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH S%.-10 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 
-

I 

R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

10%-12%. 
A. BOLCKMANS (2) Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blap.dijnberg, 2 
---- ----------
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Leergangen 
" 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
la. Logica en taalwetenschap (00) . ... . . . . 

of 
lb. Esthetica van de literatuur (00) ...... .. 

of 
lc. Een ander wijsgerig vak (met toelating van 

de sectie) .................. 
A. Grondige studie van één van de twee Germaanse 

talen die deel hebben uitgemaakt van het kandi-
daatsexamen en van haar literatuur (te kiezen 
uit 2 t.e.m. 5) ................. 

2a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne ~~derlands, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Nederlands 

" (*+**) .................... 
2b. Grondige taalkundige studie van Neder-

landse teksten(*+**) ............ 
2c. Grondige studie van de Nederlandse 

letterkunde(*+**) ............. 
2d. Grondige literaire studie van Nederlandse 

teksten(*+**) . ....... .. . . . . .. 
of 

3a. Gtondige taalkundige studie van het mo-
derne Engels, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Engels (*+**) 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten(*+**) ................ 

3c. Grondige studie van de Engelse 
letterkunde(*+·**) ............. 

3d. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten ................... 

of 
4a. Grondige taalkundige studie van het mo- 4· 

derne Duits, met inbegrip van de histo-
rische spraak!cunst van het Duit~J~~**)~_ 

Vnnrrl 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE • < 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 
.:r 

I 

Ti~ularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . - Plaats 

L.APOSTEL 30 uur/jaar _Blandijn berg, 2 . 

A. JANSSENS .. 14-15Yz Blandijnberg, 2 

.. - .. ~ - -· - ·--
.. •'' •' 

' ~ 

~ " r· .. _ - ' 
.. 

I I 
V. VANACKER 9-lOYz 

l 

Blandijnberg, 2 

V. VANACKER 15Yz-17 Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLANDER 14-15Yz Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLAND ER 14-15Vz Blandîjn berg, 2 

R.DEROLEZ j 9-10Yz Blandijnberg, 2 
.. 

R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 
,., 

9-10% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 15%-17 Blandijnberg, 2 

~ 

G. DESMET 10%-12 Blandijn berg, 2 
- - - - - -- - - --
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4b. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (*+**) ................. 

4c. Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(*+**) .................... 

4d. Grondige literaire studie van Duitse i 

teksten(*+**) · 'of· · · · · · · · · · · · · 
Sa. Grondige taalkundige studie van een· moderne 

Scandinavische taal, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi-
navische taal(*+**) ... .......... 

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

Sc. Grondige studie van_ een Scandinavische 
letterkunde (*+**) ............. 

Sd. Grondige literaire studie van teks~en in 
een Scandinavische taal(*+**) ....... 

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

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

Naar keuze van de examinandus één reeks 
cursussen uit B of C of D of E : 
B. Grondige studie van de tweede Germaanse 

taal (te kiezen uit 8 t.e.m. 11) 
8a. Grondige taalkundige studie van het moderne 

· Nederlands, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Nederlands(*+**) ... 

8b. Grondige taalkundige studie van Nederlandse 
teksten(*+**) ................ 

of 
Voor de veiklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

\ 

G. DE SMET 10%.-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 10Vz-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 10V2-12 B_landijnberg; 2 

.. 

A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 
'· 

A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 

i: J 

' A. BOLCKMANS .... 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

' 
A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R.DEROLEZ 8Vz-10%(1) Blandijnberg, 2 
12-13 (1) 

W. THYS 16-17 (1) Blandijnberg, 2 
-

I 

-
~-

. . 
V.VANACKER 9-10% Blandijnberg, 2 

V. VANACKER 1SYz-17 B1andijnberg, 2 
-
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Leergangen 

9a. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels(*+**) ..... 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (*+**) . ·of ............. 

1 Oa. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Duits, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Duits(*+**) ...... 

lOb. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten(*+**) .. of ............. 

lla. Grondige ~aalkundige studie van een moderne 
Scandinavische taal, met in begrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi- ~ 

navische taal(*+**) ............. 
llb. Grondige taalkundige studie van teksten 

in een Scandinavische taal(*+**) ...... 
c. Grondige studie van de tweede litera-

tuur (te kiezen uit 12 t.e.m. 15) 
12a. Grondige studie van de Nederlandse 

letterkunde(*+**) ............. 
12b. Grondige literaire studie van Nederlandse 

teksten(*+**) · ·of· · · · · · · · · · · · · 
13a. Grondige studie van de Engelse letterkun~e 

(*+**) .................... 
13b. Grondige literaire studie van Engelse 

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

(*+**) .................... 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse ftlologie (2 jaar studie) -, ...... 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-. , 

R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 
~ .r' ' .. - -

' ' R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

\ 

G. DE SMET 10%-12 Blandijnberg, 2 

G. DE SMET 10%-12 Blandijnberg, 2 

-
' 

A. BOLCICMANS ~ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
j 

~ 

A. BOLCICMANS I 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

.. 
A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLAND ER 14-15Y2 Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 9-1()1/2 Blandijnberg, 2 
.. 

W. SCHRICKX 15%-17 
~ 

Blandijnberg, 2 
.· 

E. V~_RHOFST ADT 1()1/2-12 Blandijnberg, 2 
-
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,o 0 F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN DE WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
' 

14b. Grondige literaire studie van Duitse 
0 teksten(*+**) · · ot · · · · · · · · · · · E. VERHOFST ADT 1()1/2-12 

15a. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde(*+**) ............. A. BOLCKMANS 1()1/z-12 

15b. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal(*+**) ....... A. BOLCKMANS 9-1()1/2 

D. Grondig~ algemene taalkunde : ........ 
16a. Grondige studie van de gesproken taal, 

met inbegrip van de experimentele fone-
tiek (00) ................... M.HOEBEKE 14-15V2 

16b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
oefeningen (00) . . . . . . . . . . . . . . . W. COl.JVREUR . 45 uur/jaar 

16c. Toegepaste taalkunde (00 ) .......... R.DEROLEZ 1()1/z-12 
16d. één van volgende keuzecursussen : 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaansetalen (0°) ........... W.COUVREUR 11~-13 

2) Grondige studie van een Oudgermaan-
0 '" 

-
se taal 
a) Gotisch (0 ) ............... W.COUVREUR 

b) Oudengels (*/**) ........... R.DEROLEZ 1()1/z-12 
c) Oudhoogduits (*/**) ......... G. DESMET , 45 uur/jaar 
d) Oudnoors (*/**) ............ R.DEROLEZ 9-1()1/z 
e) Oudsaksisch (00) ............ G. DESMET 45 uur/jaar 
f) Oudnederfrankisch (0 ) ......... G. DESMET 

3) Overzicht van de structuur van een .. ... 
niet-Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ....... J. JACOBS - 12-13 

b) Een Semitische taal .......... G.1~NSSENS 30 uur/jaar 

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

-

vrijdag zaterdag Plaats 

0-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
~ 

Blandijnberg, 2 

Bland}jnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

.. 

Blandijnberg, 2 

14-15Yl Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-15Yl ( Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 
St.-Pieterspl, 5 
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·' 
c) Sumerisch (OO) ......... . ... 
d) Een andere taal, met toelating van 

de sectie ................ 
E. Grondige algemene literatuurwetenschap : 
17a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) .... 
1 7b. Poëtica (00) ................. 
17c. Theatergeschiedenis (0 ) . . . . . . . . .. . . 
17d. Literaire sociologie (00) . ..... . .... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
'f.wee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt op 
het programma van een universiteit. Tenminste één 
van die cursussen moet verband houden met de 
Germaanse filologie 

1. Algemene taalkunde(*/**) ....... . . 
2. Vergelijkende spraakkunst de~r Indogermaanse 

talen (00) ~ ............ .. . .... 
3. Grondige studie van een Oudgerm~nse 

taal, partim : 
a) Gotisch (0 ) ................. 

-· b) Oudengels (*/**) ............. 
c) Oudhoogduits (*/**) ........... 
d) Oudnoors (*/**) . . . . . . . . . . . . . 
e) Oudsaksisch (00

) . . . . . . . . . . . . . 
f) Oudnederfrankisch ~) .......... 

_Yoor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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Licentie in de Germaanse fllologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag .. 

' - .. 
L. DE MEYER 

\ 
16-17 

,. - :::'1 ~- .. : ~ ":..; l1: 
'' 

; ·-- ·-· 
~~ -· .. ; - •-•• A 

: .. 
;' -A. VAN ELSLAND ER •··· 

A. VAN ELSLANDER 

W. SCHRICKX 

A. BOLCKMANS ~ .. ~ -~ -· ,_ . . " " 15%-17 

'· - .. •'-' , .. > 

•. 
' -
~ --- . 1 

- . 
' 

•. ·- ~ ' 

f 

W. COUVREUR '; 15%-17 . ~ 

,. 
' W. COUVREUR llYz-13 

.. 
~ . .. 

' " 
.. 

W. COUVREUR 1: • ; 
~ . 

R.DEROLEZ ', 45 uur/jaar 
G. DESMET 45 uur/Jaar 
R. DEROLEZ ... ·~ 45 uur/jaar 

G. DESMET •. , - 45 uur/jaar 
G. DE SMET 45 uur/jaar 

··. 

"- . 
~ . ~ . ~ '. . 

I 

I' 

-~ .. •' 
I 

vrijdag zaterdag 
I 

Plaats 

' . 
Univ., 2 

•. " 
" -

~• -
' ' 

14-15Vz •'· Blandijnberg, 2 
14-15% Blandijnberg, 2 
10%-12 .. Blandijnberg, 2 

•.::._r'"' Blandijnberg, 2 
-

•,./. 

' 

. . ; ., 
'· 

I· : ' 
--~ 

-· Blandijnberg, 2 "-.~ 

Blandijnberg, 2 

14-15% Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

.. ·Blandijnberg, 2 
'. Blandijnberg, 2 

-, Blandijnberg, 2 . ' 



-...l 
w 
I 

~ ~ -

Leergangen 

4. Nederlandse dialectologie (0 ) ........ 
5. Amerikaanse letterkunde(*/**) ....... 
6. Eén moderne Scandinavische taal, partim : 

a) Deens(*+**) ............... 
b) Noors(*+**) . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Zweeds (*+**) . . . . . . . . . . . . . . 

. 7. Grondige studie van de Scandinavische 
letterkunden (*/**) ............. 

8. Overzicht van de structuur van·een niet 
Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ........ 
b) Een Semitische taal ............ 
c) Sumerisch (00) . . . . . . . . . . . . . . 
d) Een andere taal, met toelating van de 

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

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

of 
Een andere cursus die voorkomt op het 
programma van een andere sectie •• 0 0 •• 

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. 

"' 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE -. 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ... 

,. 

'·· 
V. VANACKER 14-15Yz Blandijnberg, 2 
W. SCHRICKX 10Vz-12 Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 
A. BOLCKMANS .. 60' uur/tw~e jaar Blandijnberg, 2 
A. BOLCKMANS . 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 - . 

~ 

A. BOLCKMANS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

, 

J. JACOBS 11-12 St.-Pieterspl., 5 
G. lANSSENS 16-17 St.-Pieterspl., 5 
L. DE MEYER . 16-17 Univ., 2 

{· 

< 

-
"' , 

' .. 

,. 
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-.J 
~ 

I 

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Germaanse filologie 
-· 

Leergangen 1ïtulllris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

;:;:·-.--···~· 

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 Blandijnberg, 2 

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

-

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



....:.J 
VI 

I 

--

-
Leergangen 

. 
1. Ethica(*) .................. 
2. De psychologie(*) ............. 
3. De logica ( * *) ................ 
4. Encyclopedie van de wijsbegeerte (00 ) .... 
5. Oefeningen ethica(*+**) .......... 
6. De zielkunde van het kind en van de 

adolescent(**) ............... 
7. De algemene biologie en fysiologie van de 

mens met betrekking tot het gedrag, partim : 
algemene biologie (*) . . . . . . . . . . . . 

8. De algemene biologie en fysiologie van de 
mens met betrekking tot het gedrag, 
partim : neurologie ( * *) ........... 

9. De vormen van het religieus leven(**) ... 
10. De sociologie ( * *) .............. 

11. Inleiding tot de economie(*) ........ 
12. Inleiding tot de algemene rechtsleer (*) ... 
13. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) ................ 
14. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden(**) .. 
15. Een overzicht van de geschiedkundige 

kritiek(*) .................. 
16. De beginselen van de psychiatrie en voor-

namelijk de psychopathologie van het 
kind(**) .................. 

17. De jeugddelinkwentie (* *) . . . . . . . . . . 
'------

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) ,• 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. KRUITHOF 16-18 Paddenhoek 
W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 
L. APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 1(}.12 Blandijnberg, 2 

9-11 (1) 
W. DE COSTER 11-13 (2) Blandijnberg, 2 

N . 30 uur/jaar 

11-13 -

H. V ANDER EECKEN (2) Led., 35 
P. LAMBRECHTS 16-17 Blandijnberg, 2 
M. VERSICHELEN-
TERRIJN 10-12 Blandijnberg, 2 
M. VAN MEERHAEGHE 1 ()1/z-12Vz( 1 Univ., 2 
W. CALEWAERT 9-10 Univ., 8 

A. BOLCKMANS 14-15V2 Blandijnberg, 2 
J. OHONOT (60 uur/jaar) 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

A. EVRARD 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

G. DE BOCK I I 116%-18Vz( 1l I Blandijnberg, 2 



......:J 
0\ 

I 

- ' 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De metafysica (00 ) • • • • • • • • • • • • • • 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte, partiro : 
Oudheid (0 ) ................. 

3. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 
a) partiro : moderne tijden (0 ) ........ 
b) partiro : hedendaagse tijden (00 ) 

4. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
moderne tijden (00 ) 0 ••••• 0 •••••• 

5. Kritische ontleding van een ethisch werk (0 ) 

6. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0 ) o o • o o o f o o o o o I o o o o 0 

7. De bijzondere moraal (0 ) 0 • 0 • 0 •••• 0 

8. De moraalpedagogiek (*+* *) I 0 0 0 o 0 o o 

9. De differentiële psychologie (*+* *) ..... 
10. De techniek van de sociale gevalstudie, met 

praktische toepassingen (0 0) ......... 
11. De grondige vraagstukken betreffende 

religieus leven en moraal (*) o o 0 I ooI o • o 

12. De biologie en de menselijke gedraging, 
partiro : neurologie ( *) ........... 

13. De biologie en de menselijke gedraging, 
partiro : de algemene biologie (*) ...... 

14. Grondige vraagstukken van de sociologie in 
verband met de moraal (00 ) ......... 

Voor de verklaringvan de gebruikte teken.s: zie ·p.-27. 

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg 2, 

A. lANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 
E. VERMEERSCH 17-18 Blandijnberg, 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 Blandijnberg, 2 

G. DE BOCK 16-19 (2) Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

H. V ANDER EECKEN 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

L. DE CONINCK 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-
J. KRUITHOF 

~ 

60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-



,: 
FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 
j 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I 

I 

15. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken (0 ) ••••••••••• 0 L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

16. De algemene antropologie met betrekking - I 

tot de wijsbegeerte, de zielkunde, de ge- I 

I 

schiedenis en de biologie, -
' partim : wijsbegeerte (0 ) ........... E. VERMEERSCH 15-16 (1) Blandijnberg, 2 

partim : zielkunde ( *) ............ W. DE COSTER 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
partim : geschiedenis (00) ••• 0 •• •• 0 0 S. DE LAET 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
partim : biologie (*) 0 ••• 0 • •••••• 0 R. CLIQUET 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-....l 
-....l 

17. De schoonheidsleer (00) • • 0. 0 • ••••• N . 60 uur/jaar Blandijn berg, 2 

I 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Tenminste twee vakken te kiezen onder de 
volgende : 

I 1. Oefeningen over vraagstukken uit de wijs-
begeerte, partim : logica (* /**) ....... L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 I 

2. De grondige studie van vraagstukken uit de ; 

zielkunde(*/**) •••••••••••• 0 0 0 P. GHYSBRECHT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

3. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00 ) •••••• 0 •••••••• 0 •• L.APOSTEL 11-12 Blandijnberg, 2 

4. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
zielkunde (00) ................ E. VERMEERSCH 14-15 Blandijnberg, 2 

5. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
logica (00) 0 • ••••••••••• 0 • ••• L.APOSTEL 12-13 Blandijnberg, 2 

6. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving(*/**) .......... J. QUACKELBEEN 10-11 9-10 Coupure, 160 

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



-....J 
00 

I 

Leergangen 

7. De grondige vraagstukken uit de geschiedenis 
der opvoedkunde 1e deel ........... 
2e deel (00) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. Grondige vraagstukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met 
inbegrip van de sociaal pedagogische 
aspecten (* /**) •••••• 0 •••••••• 

9. De infinitesimaahekening en de beginselen 
der waarschijnlijkheidsrekening(*/**) .... 

10. Historische kritiek toegepast op de 
-oudheid(*/**) •••• 0 ••••••••• 

-middeleeuwen(*/**) •••••••• 0 •• 

-middeleeuwen (*/**) •••• 0 •••••• 

-nieuwe tijden(*/**) ........... 
-nieuwste tijden(*/**) .......... 

11. De experimentele psychologie(*/**) .... 
12. Algemene taalkunde(*/**) ......... 

111. - Eén door de examinandus 
gekozen vak, van het programma der licentiaats-
examens van de Faculteit van de Letteren en Wijs-
begeerte, of - met de toestemming van de examen-
commissie - onder de vakken vermeld op het 
,programma van een andere faculteit en die het 
voorwerp niet waren van een proef. 

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

I 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

I 

licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) I 

I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I 

9-11 
R. PLANCKE 11-12 J. Kluyskensstr., 33 

··- -
c - -

R. VERBIST 16-18 H. Dunantlaan, 1 

N. 30 uur/jaar 

P. LAMBRECHTS 10-12 Blandijnberg, 2 
R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 
A. VERHULST 10-12 Blandijnberg, 2 
C. VERLINDEN 11-13 Blandijnberg, 2 
J. DHONDT 11-13 Blandijnberg, 2 
W. DE COSTER 60uur/jaar Blandijn berg, 2 ' 
W.COUVREUR 15-16 Blandijnberg, 2 



~ 
I 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19 (1) Blandijnbet:g, 2 

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

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

De bijzondere methodenleer der vakken die Atheneum-
voorkomen op het programma der athenea, 30 uur/jaar Lyceum 
partim : moraal ......... . ..... A. VAN CAUWELAERT Blandijnberg, 2 

Niemand kan zich QQnmelden 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 middelballr onderwijs. 
De examinandi moeten in het openballr 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. 
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•' .; 
FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag _ woensdag donderdag 

' 1. Twee cursussen naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de studie van het ~ 

- akkadisch (Babylonisch-Assyrisch) 8-10(*) 8-9(*) 
(*+**) ............... . .. L. DE MEYER 10-12(**) 9-10(**) -

b. Inleiding tot de studie van het 14-16(*) 11-12(*) 
Oudegyptisch (*+**) H. DE MEULENAERE 16-18(**) ... 10-11(**) . . . . . . . . . . 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (*+**) ........ G. lANSSENS 17-19(**) 17-18(**) 

d. Inleiding tot de studie van het 14-16(**) 10-11(*) 
Modern Arabisch (*+**) .......... M.PLANCKE 17-19(*) 11-12(**) . •. 

e . . Inleiding tot de studie van het 
~ 

Hebreeuws(*+**) ............. G. lANSSENS 14-17(**) 10-13(*) 

f. Inleiding tot de studie van het -' 9-11(*) 
Oudindisch (*+**) ............. A. SCHARPE 11-12(**) 

· g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (*+**) ..... J. DELEU 9-12(*) 9-12(**) 

- h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars(*+**) . . . . . . . . . . ·- .. W.COUVREUR 90 uur/jaar 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees(*+**) ........... W.ACKER 14-17(*) 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees(*+**) ......... D. ELLEGIERS 8-11(*) 8-11(**) 

k. Inleiding tot de studie van het 
Modern Japans .... .. .......... D. ELLEGIERS 14-17(*) 14~17(**) 

2. Inleiding tot de studie van de Oosterse filolo-
gie (één partim te kiezen in overeenstemming -
met de onder 1 gekozen talen) 
a. Assyriologie (**) ........ .. .... L. DE MEYER ~ 

b. Egyptologie (**) .............. H. DE MEULENAERE 9-10 

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

". 

vrijdag zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

15-18(*) St.-Pieterspl., 6 

i .. St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

11-12(*) 
9-11(**) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

· . Blandijnberg, 2 

14-17(**) St.-Pieterspl., 4 

· St.-PieterspL, 5 

St.-Pieterspl., 5 

11-12 St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 



, 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE .-. ~ ,.,. 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (nie11w regime, 2 jaar studie) 

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

~ J, 

' 
c. Arabistiek (*) ................. A. ABEL 10-11 St.-Pieterspl., 5 

d. Hebraïstiek (0 ) ............. , .. G. JANSSENS 17-18 St.-Pieterspl., 6 

c. Indologie (0 ) . . . . . . . . - ....... J. DELEU 30 uur/jaar . 
f. Sinologie en Japanologie (0 0) ...... W.ACKER 1Q-11 St.-Pieterspl., 4 

3. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 

I (*/**) .................... W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 
- . ' 

4. De algemene geschiedenis van Azië (00
) ... A. SCHARPE 16-18(1) Blandijnberg, 2 

00 5. De bijzondere geschiedenis van Azië (één 
•" - partim te kiezen in overeenstemming met I 

de onder 1 gekozen talen ) .......... 
a. het oude Nabije Oosten (0 ) ......... L . VANDEN BERGHE 10-11 Blandijnberg, 2 

b. de Islamwereld . . . . . . . . . .. . . . . . A. ABEL 8-9 St.-Pieterspl., 5 
' 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0 ) .......... A. SCHARPE 18-19 Blandijnberg, 2 

d. Oost-Azië :oud (00 ) ............ W.ACKER 11-11 V2 St.-Pieterspl., 4 

nieuw (00 ) .......... D. ELLEGIERS 9V2-11 0 '5 uur/jaar) St-Pieterspl., 5 

6. Eén cursus naar keuze uit : -
a. Historisch overzicht uit de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ........... J. KRUITHOF 1o-11V2 Blandijnberg, 2 

b. Logica (* /**) .............. L. APOSTEL 16-17V2 Blandijn berg, 2 

c. Ethica (* /**) .............. J. KRUITHOF 11-121/2 Blandijnberg, 2 

· d. Wijsbegeerte der Oudheid (00) ...... A. JANSSENS 8V2-10 ' Blandijnber-g, 2 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen .... A. JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
- ------------------- -- ----- - - --- '-' -- -

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

'':'-
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
- (*/**) .................. R. BOEHM 18-19 

g. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) .... ... E. VERMEERSCH 17-18% .. ·- - -
7. Eén cursus naar keuze uit : 

a. Inleiding tot de voornaamste moderne I 

literaturen(*/**) ............ A. BOLCKMANS 14-15!fz 

b. Overzicht van de geschiedenis der 
Griekse letterkunde {0 ) ......... H. VAN LOOY 16-18 (1) 

8. Algemene taalkunde (0 ) ............ W. COUVREUR 45 uur/jaar 
, 

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

. -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 
.. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



00 
w 
I 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

1. Grondige studie van één of beide in de 
kandidatuur gekozen talen en hun 
literatuur : 
a. Grondige studie van het Akkadisch 10-12 

(Babylonisch-Assyrisch) ( *+**) • 0 0 •• L. DE MEYER 14-16 

b. Grondige studie van het Oudegyptisch 8-10 

I 
---,--·-

(*+**) ••• 0 ••••••••• 0 0 • •• H. DE MEULENAEI<.E 10-12 I --·- •. 
c. Grondige studie van h0t Tochaars 

(*+**) ••• 0. 0 0 .......... 0. W.COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

d. Grondige studie van het Hebrecu ws 
(*+**) •• 0 ••• 0 ••• 0 •••• 0 • 0 G. lANSSENS 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

e. Grondige studie van het Klassiek 
Arabisch(*+**) •••••••• 0 0 • •• G. lANSSENS 10-12 

en 
Grondige studie van het Modern 
Arabisch(*+**) 0 0 ••••• 0 • 0 ••• A. ABEL 9-11 

f. Grondige studie van het Oudindisch 
(*+**) •• 0. 0 • • 0 • ••••••••• A. SCHARPE 60 uur theorie en 60 uur praktische oefeningen 

en 
Grondige studie van het Middel- en 
Nieuwindisch (*+**) ••••• 0 • ••• 0 1. DELEU 60 uur theorie en 60 uur praktische oefeningen 

g. Grondige studie van het Klassiek 

' Chinees (*+* *) • 0 0 • 0 • 0 ••••••• W. ACK.ER 17-18 17-18 
en 

Grondige studie van het Modern 
Chinees(*+**) •• 0 0 0 •••••• 0 • • 0. ELLEGIERS 11-12 11-12 

h. Grondige studie van het Modern 
Chinees (*+**) . . . . . . . . . . . ... D. ELLEGIERS 11-12 11-12 

en 
Grondige studie van het Modern 
Japans(*+**) •• • • 0 •• 0 •• 0 • 0. D. ELLEGIERS 17-18 17-18 

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

zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl, 5 
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I 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) ·' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
' 

. 
2. Inleiding tot de studie van een derde, niet 

in de kandidatuur gekozen taal te kiezen ' 
' 

onder de volgende: ~ 

a. Inleiding tot de studie van het ---
Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch)(*/**) L. DE MEYER 8-10 - 8-9 

' -
b. Inleiding tot -de studie van het ~ 

Oudegyptisch (*/**) ...... ·- .... H. DE MEULENAERE 14-16 11-12 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch(*/**) ...... - ... G. lANSSENS 15-18 

-. 
d. Inleiding tot de studie van het . 

Modern Arabisch(*/**) ......... M. PLANCKE 17-19 10-11 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws (* /**) ............ G. lANSSENS lQ-13 

f. Inleiding tot de studie van het 
Oudindisch (*/**) ............ A. SCHARPE 9-11 11-12 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (* /**) ..... l. DELEU 9-12 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars (* /**) ............. W.COUVREUR 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees (* /**) ......... W.ACKER 14-17 

j. Inleiding tot de studie van het 
M<2dern Chinees (* /**) ......... D. ELLEGIERS 8-11 

k. Inleiding tot de studie van het 
Modern Japans(*/**) .......... D. ELLEGIERS 14-17 

1. Inleiding tot de studie van het I 

Koptisch (0 ) ............... H. DE MEULENAERE 15-18 
- L....-.-- ----

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

.. . 

Plaats 

" 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 
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I 
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FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ Licentie in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 
" 

Leergangen 
~ 

-. Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. ' 

•. 

m. Inleiding tot de studie van het 
Hettitisch o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 O I 0 0 0 0 W.COUVREUR 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen 

n. Inleiding tot de studie van het . 
' 9-11 

Sllmerisch (00 ) 0 •• 0 • •• 0 .. ..... L. DE MEYER 16-17 

o. Inleiding tot de studie van het 
Perzisch (0 ) 0 0 • 0 •••• • • ••• •• L. VANDEN BERGHE 9-12 

p. Inleiding tot de studie van Bahasa 
Jndonesia (Maleis) (00) ••• • • • ••• 0 G. lANSSENS 13-16 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één 
partim te kiezen_ in overeenstemming met '" ' de onder 1 gekozen taal of talen : 
a. Het oude Nabije Oosten (00 ) . . ... .. L. VANDEN BE RG HE 11-12 

en ' -
Kunstgeschiedenis en archeologie van r 

"' het Oude Nabije Oosten (*/**) • 0 ••• L. VANDEN BERG HE 1Q-12 

b. De Islamwereld (00
) •• 0 ••• 0 •••• A. ABEL 14-17 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0 ) 0 0 •• • ••• W.COUVREUR 90 uur/theorie 

d. Oost-Azië: Oud(*/**) ••••• 0 .... W.ACKER 8V2-10 
en 

Oost-Azië : Nieuw (0 ) ...... 0 0 •• 0 D. ELLEGIERS 8-9% 

4. De maatschappij en de instellingen van het 
Oosten, één partim te kiezen onder de 
volgende : 
a. Het Oude Nabije Oosten : 

L. DE MEYER West-Azië (00 ) .............. , 15-16 
en 

Egypte (00) H. DE MEULENAERE ' 14-15 0 •• • •••••••• 0 •• 

b. De Islamwereld (00) ........... A. ABEL 17-19 

c. Centraal- en Zuid-Azië (00 ) ....... J. DELEU 14-16 

d. Oost-Azië (0 ) •••••••••• 0 •••• W.ACKER 1Q-12 
·-

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

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

... 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-PieterspL, 5 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

-- - · - · -----
L .. St.-Pi~_!erspl_._, ~ __ , 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

- Licentie in de Oosterse filologie (nieuw regime, 2 jáar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag l-VOensdag donderdag vrijdag 

5. Literatuur- en taalwetenschap, één cursus 
naar keuze uit : 
a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) .. A. VAN ELSLANDER 14-15% 
b. Vergelijkende spraakkunst van de Ind~ 

germaansetalen en inzonderheid van het . -
Grieks en het Latijn : lndogermaans< ..... ·- . ;;-.. n """"":" .. 

gedeelte (00) W. COUVREUR 1P/z-13 ............... 
c. Vergelijkende spraakkunst van de Ind~ 

germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Klassiek 
gedeelte (0 ) ............... A. SCHARPE 10-llYz 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamit~ 
Semitische talen (00

) . . . . . . . . . . . G. JANSSENS 10-l'lVz 
e. Problemen uit de moderne taalkunde 

met oefeningen (OO) ........... W.COUVREUR 14-15Yz 
Twee cursussen te kiezen uit de volgende : 

a. Etnologie ................ P.J. VANDENROUTE 14-16(1) 

b. Semitische epigrafie (0 ) ......... G.JANSSENS 30 uur theorie 
c. De paleografie der Islamtalen (00 ) .... A. ABEL 11-12 

d. De sociologie der moderne Islam-
staten (00 ) ................ A. ABEL 11-12 

e. De Europese kolonisatie in Azië (0 ) ... C. VERLINDEN 30 uur theorie 

f. Begrippen van fonetica . . . . . . . . . . M.HOEBEKE 30 uur theorie 
g. een ander vak dat voorkomt op het leer-

plan van een andere sectie (programma 
van de licentiaatsexamens) of, met toe-
stemming van de faculteit een vak dat 
voorkomt op het leerplan van een andere 
faculteit, school, instituut of inter-facul-
tair centrum of van een andere univer-
siteit. Het onderwijs in die twee keuze-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. vakken samen omvat ten minste 60 uur. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

~ :: -Blan-dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

.. St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 
St.-Pieterspl., 6 
St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

, . 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Tweede licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur 

1. en 2. De grondige filologisch-historische studie 
van beide Oosterse talen gekozen in de 
kandidatuur. 
Oudegyptisch ................ H. DE MEULENAERE 60/2 donderdag 16-18. 

Akkadisch .................. L. DE MEYER 60/2 Qinsdag 10-12 

Hebreeuws .... . .. . .......... G. JANSSENS 60/2 dinsdag 14~ 16 

Klassiek Arabisch .............. G. JANSSENS 60/2 maandag 10-12 

Modem Arabisch .......... . ... A. ABEL 60/2 vrijdag 9-11 

Perzisch .. , ... . ............. L. VANDEN BERG HE 60/2 za terdag 9-11 

Tochaars ............ . ...... W. COUVREUR 60/2 vrijdag 11-13 

Oudindisch •••••• • •••• • •••• 0 A . SCHARPE 60/2 maandag 14-16 ( *) 
donderdag 16-18 ( * *) 

Klassiek Chinees ........ . ... . .. D. ELLEGIERS 60/2 zaterdag 8-10 

Modem Chinees ..... . ......... D. ELLEGIERS 60/2 woensdag 8-1 0 

Japans .... . ............... D. ELLEGIERS 60/2 woensdag 10-12 

3. De beginselen van het Russisch of van een J. LOTHE 30/2 dagen en uren later te bepalen 
derde Oosterse taal te kiezen onder de 
volgende : .................. 
Oudegyptisch ................ H. DE MEULENAERE 30/2 donderdag 15-16 

Akkadisch . . . . ....... . . . .... L. DE MEYER 30/2 dinsdag 14-15 
dinsdag 15-16 

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

Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl. , 6 

St.-Pieterspl., 6 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE ,-

Tweede licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 
L 

J 

Leergangen Titularis Aantallesuren ~ Dagen uur 

Hebreeuws .................. G. JANSSENS • 30/2 donderdag 1()-1 2 

Klassiek Arabisch .............. G. lANSSENS - - . 30/2 .... ~='- .. ~ vrijdag 15-16 
-":i 

- ,, 
... - ' .. 

Modem Arabisch ·- N. - - 30/2 di~sdag 16·17 .. .......... ; .. ~ ·-

-· 
Hettitisch . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . W.COUVREUR 30/2 vrijdag 14-16 

Perzisch L. VANDEN BERG HE 30/2 ~ maandag 16-17 (1/2) ................... 
~ . .. maandag 17·18 (1/2) 

-
Middel- en Nieuwindisch (00 ) . -· ...... A. SCHARPE 30/2 dagen en uren later te bepalen 

Tochaars . . . . . . . . . . . . . ~·- . . . . . W.COUVREUR . ' 30/2 
~ 

" . vrijdag 16-18 - . 
~ 

Klassiek Chinees •• 0 0. · ~ · • ••••••• D. ELLEGIERS 30/2 dinsdag 10~-12~ -
-

• r ~-

30/2 Modem Chinees ............... D. ELLEGIERS dagen en uren later te bepalen 

~ 

Japans D. ELLEGIERS 30/2 dagen en uren later te bepalen •••••••••••••••• 0 ••• . ' 

Bahasa Indonesia (Maleis ) . _. . . : . ~ . . . G.JANSSENS 30/2 . "(;- dinsdag 12-13 
-

4. De godsdienstgeschiedenis : 
van het Oude Nabije Oosten (00) • • • • • • • L. VANDEN BERGHE . 30/1 donderdag 9-10 . 

<' 
- ~ - l .. 

. -. 
I ,- .. 

·- ~ 

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

" -

-

\ -

Plaats 

•. . 
St.-Pieterspl., 6 

St.·Pieterspl., 6 

St·Pieterspl., 5 --
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

J 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 
~ 

, . 
- Blandijn berg, 2 

~ 

r 

-
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
. -- - . , 

- -.....0:. i" 

· .. ; !,.#'• t 

Tweede licentie in de Oosterse Taalkunde e·n Geschiedenis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantal lesuren Dagen uur 
•" 

of van de Islamwereld 30/1 
,. • .. ............ A. ABEL -' vrijdag 15-16 

of van Zuid-Azië ; ..... .".., .. , .. .. .. .. W. COUVREUR 30/1 
\ 

dagen en uren later te bepalen 
/" 

of van Oost-Azië (0 ) ..•... J• •..... W.ACKER 30/1 dag en uur later te bepalen 

De literatuurgeschiedenis : •' 
van het Oude Nabije Oosten (0 ) L. VANDEN BERGHE ~ 30/1 . ~ donderdag 9-10 ••• 0 · - ·. 

of van de Islamwereld • . - •• 0 • 0 •• 0 0 •• A. ABEL 30/1 ' vrijdag 16-17 . 
of van Zuid- Azië . . . . . . . . .. . . . . . . W. COUVREUR 30/1 dagen en uren later te bepalen 

of van Oost-Azië (0 ) ••••• 0 •• 0 ••• 0 W.ACf<ER 30/1 dag en uur later te bepalen 
.,_ 

Etnologie(*+**) ... - ........... -. P.J. V ANDENHOUTE 30/1 
. - vrijdag 14-16 (1) 

-

r 

A.- TAALKUNDIGE RICHTING .. .. 
'· 

·-
~i 

De algemene taalkunde (0 ) W. COUVREUR •. 30/1 
. 

donderdag 15-16 0 •• 0 . - . - •••• 

De vergelijkende spraakkunst : _ 
der Indo-Iraanse talen (0 ) W. COUVREU~ 

.. 
60/1 dagen en uren later te bepalen • 0 ••• 0 •••• 

of der Hamito-Semitische talen (0 ) •••• 0 G. JANSSENS 60/1 - dinsdag 1 ~ 12 

~ 

~ - --

" - ' - ' - ' 
/ ' 

.;; ., r 

.. 
• j ~ ' • 

.. 

. ' ., 
·~· " 

., 
Plaats 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijn berg, 2 

.. St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, · 2 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

-- ! St.-Pieterspl., 4 

... St.-Hubertusstr., 2 .. 

-
~,. 

Blandijnberg, 2 ' -

~landijn berg, 2 

" 
St.-Pieterspl., 5 

' 



FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

- Tweede licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiè.denis (oud regime) 

Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

~ ... 
of der Sino-Tibetaanse talen .......... D. ELLEGIERS 60/1 dag en uur later t_e bepalen 

9."" De vergeL spraakkunst der Indo-Europese 
talen (algemeen gedeelte) (OO) W.COUVREUR 

-~ . - - 30/1 - dagen uur later te bepalen Blandijnberg, 2 .. ·-
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 St.-Pieterspl., 6 ........... 

~ partim : Egypte ............... H. DE MEULENAERE 15/1 donderdag 14-15 St.-Pieterspl., 6 
I 

of van de Islamwereld ............ A. ABEL 30/1 vrijdag 15-16 St.-Pieterspl., 5 

of van Zuid-Azië . . . . . . . . . . . . . . .· N. 30/1 - dag en uur later te bepalen . Blandijnberg, 2 

of van Oost-Azië (0 ) ... .. ......... W.ACKER 30/1 vrijdag 16-17 St.-Pieterspl., 4 -

8. ·ne archeologie en de kunstgeschiedenis : ·• 
van het Oude Nabije Oosten (0 ) ....... L. VANDEN BERGHE 60/1. donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

of van de Islamwereld (O) . : . • . • . . . . • L. VANDEN BERG HE 60/1 vrijdag 9-11 Blandijnberg, 2 

of van Zuid-Azië . . . . . . . . . . . . . . . . N. \ 60/1 maandag 9-11 Blandijnberg, 2 - ~ 

-
of van Oost-Azië (0 ) .............. W.ACKER 60/1 donderdag 14-16 

' 
St.-Pieterspl., 4 

9. De Europese kolonisatie in Azië (0 ) ..... C. VERLINDEN 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijn bei'g, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 27. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE • 

Tweede licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

.. 
Leergangen Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats 

..... 
... 

10. Eén cursus naar keuze uit de volgende : 
1. De Semitische epigrafie (0 ) ........ G. JANSSENS 30/1 maandag 9~ 1 0 St.~Pieterspl., 6 

2. De paleografie der Islamtalen ....... A. ABEL 15/1 vrijdag 12Vz-13Vz 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) ............... P.J. V ANDENHOUTE 30/1 ) vrijdag 14-16 (2) St.-Hubertusstr., 2 

~ 

\0 - 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. 

Vo g g te p. 1.7. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WI~SBEGEERTE 
-

Kandidatuur in de Slavische filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

·-
~ 

1. Encyclopedie van de Russische filologie (**) J. LOTHE 16-17 

2. Encyclopedie van de Oudslavische .. 
filologie (00 ) F. VYNCKE ( 11-12 ................. 

3. Inleiding tot de taalkundige studie van het 11-13( *)}oefeningen 
Russisch (*+**) J. LOTHE 14-16(* *) 1(}12(*) 9-11(**) • 0 ••••••••••••• 

4. Overzicht van de,Slavische letterkunden ... 
partiro : Russische letterkunde(*/**) .... J. LOTHE 17-18 

partiro : overige Slavische letterkunden (00) F. VYNCKE 12-13 --
5. Inleiding tot de taalkundige studie van het (22Y2 uur theorie + 22Y2 prak. oef./jaar) 

Oudslavisch (*+**) ............. F~ VYNCKE 9%-11(*) 9%-11(**) 

6. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................. A. BO-LCKMANS 14-15Y2 

7. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste r 

wijsgerige stelsels (0
) . . . . . . . . . . . J. KRUITHOF 10.11V2 

b. Psychologie(**} ............. W. DE COSTER 

c. Logica (**) ................ L.APOSTEL 16-17% 

d. Ethica (**) ................ J. KRUITHOF 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) .. A. JANSSENS 45 uur/jaar 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden(**) R. BOEHM 18-19 
' 

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (**) ...... E. VERMEERSCH 17-18% 

8. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... E~ VOORDECKERS 

9. Geschiedenis van de Slavische volkeren (0 ) F. VYNCKE 11-12 

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

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

) 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

~ 

' .. .. St.-Pieterspl., 6 
-.. 

St.-Pieterspl., 6 
I 

St.-Pieterspl, 6 

St.-Pieterspl., 6 

< St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

~ . Blandijnberg, 2_ 

11-12V2 Blandijnberg, 2 · 

Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 
---
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FACUL TElTVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

I Licentie in de Slavische filologie (nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag 

... 

1. Logica en taalwetenschap (00) • 0 •••••• L.APOSTEL 30 uur theorie 
of 

Esthetica van de literatuur (00) • • • • • • • A. lANSSENS 14-151/z 
of 

·Een ander wijsgerig vak, doch met toelating . 
van de ex,amencommissie. 

2. Grondige taalkundige studie van .. het Oud- / ' 

slavisch, met oefeningen in de Glagolitische 11-12 
en Cyrillische paleografie(*+**) •• 0 ••• F. VYNCKE 12-13 

3. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Russisch, met inbegrip van de historische - 14-15 
spraakkunst van het Russisch(*+**) ..... J. LOTHE 15-16 

4. Grondige studie van de Russische 
letterkunde(*+**) ••••• 0 0 0 ••••• J. LOTHE 11-12 

5.' Grondige literaire studie van Russische 
teksten(*+**) ••• • •••• 0. 0 ••••• J. LOTHE 1(}.12 

6. Studie van een tweede moderne 
Slavische taal(*+**) ............ F. VYNCKE 

7. Vergelijkende spraakkunst van de 
Slavische talen (0 ) F. VYNCKE 

,, 
12-13 • 0 • 0. 0 0 • ••••• 0 . 

8. Vergelijkende studie der moderne ' . 
literaturen (00 ) ••••••• 0 t • • ••••• W. THYS 

9. Taalkunde 
partim : algemene taalkunde (0 ) ....... W. COUVREUR 4 5 uur theorie 

partim : vergelijkende spraakkunst der 
Indo-Germaanse talen (00) .......... W. COUVREUR ' llYz-13 

of 
' 

.. 

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

~ -

r 

vrijdag zaterdag Plaats 

"I Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

.. 

r 

St.-Pieterspl., 6 
I 

: 

St.-Pieterspl., 6 ; 

i 

St.-Pieterspl., 6 

-
St.-Pieterspl., 6 

9-11(*) 
11-13(**) r St.-Pieterspl., 6 

i 

... 
St.-Pieterspl., 6 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE -
~ 

Licentie in de Slavische filologie (Nieuw regime, 2 jaar studie) 

-Leergangen Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Literatuurwetenschap ~ 

~ 

partiro : theoretische literatuur-
wetenschap (0 ) ""' • .......... , . .. .... A._YAN ELSLANDER 14-15Y2 Blandijnberg, 2 

partiro : literaire sociologie (00
) 

= - - 15Y2·17 Blandijnberg, 2 - ...... A. BOLCKMANS -
"10. Twee cursussen naar keuze uit de 

hiernavermelde : 
a. Cultuurgeschiedenis van de 

Slavische volkeren (0
) ........... F. VYNCKE 14-16 St.-Pieterspl., 6 

'i 
I 

b. Cultuurgeschiedenis van 
Byzantium (00 ) .............. E. VOORDECKERS · 9-11 St.-Pieterspl., 5 

c. Instellingen van Byzantium (0 ) ...... E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieterspl., 5 

d. Begrippen van foneti<.a .......... M.HOEBEKE 60 uur theorie Blandijnberg, 2 
-

e. Middeleeuws-Griekse taal en letterkunde R. THIBAU 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

f. Nieuw-Griekse taal en letterkunde .... R. THIBAU 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

g. Oudroemeense taal en letterkunde .... G. DE POERCK 
. 

60 uur theorie Blandijnberg, 2 

h. Moderne Roemeense taal en 
·. letterkunde (0

) .............. L. MOURIN 60 uur theorie Blandijn berg, 2 

i. Een cursus uit het leerplan van een 
andere sectie, of, met toelating van de . 
examencommissie, een cursus die voor-
komt op het leerplan van een andere 
faculteit, school, instituut of interfacul- I 

tair centrum, met dien verstande dat die 
., 

cursussen ten minste 60 uur les om- -
vatten. ... 

-- - - -

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

·' 
Tweede licentie in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

-· 
Leergangen Titularis · Aantallesuren Dagen uur 

' ~· 

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 
Nieuw Grieks . . . . . . . ........ N • 30 2 · dag en uur later te bepalen 
Oudroemeens ................ G. DE POERCK - 30 2 dag en uur later te bepalen 
Modern Roemeens (00) ........... G. DE POERCK 30 2 dag en uur later te bepalen 
Oudslavisch . .... . " ............. F. VYNCKE 60/2 · woensdag 11-13 
Russisch ................... J. LOTHE 60/2 licenties : dinsdag 14-16 

2. De beginselen van een Oosteuropese taal, 
naar keuze van de examinandus met goed-

~ 

keuring van de Raad van het Instituut, en 
waarover nog geen examen werd afgelegd : 
Middeleeuws Grieks . . . . . . . . . . . . . N . 30/1 dag en uur later te bepalen 
Nieuw Gri~ks . . . . . . .. . . . . . . . . . N . 30/1 · dag en uur later te bepalen 
Oudroemeens ................ G. DE POERCK 30/1 dag en uur later te bepalen 
Modern Roemeens (~0) · • • • • • • • • • • • • L. MOURIN _ · 30/1 dag en uur later te bepalen 
Oudslavisch ................. F. VYNCKE 30/2 dag en uur later te bepalen 
Russisch_ ................... J. LOTHE 30/2 dag en uur láter te bepalen 

3. De algemene taalkunde (00 ) ......... W. COUVREUR 30/1 donderdag 15-16 
4. De vergelijkende spraakkunst der Indo-euro-

pese talen, algemeen gedeelte, met begrippen " 

van de historische en vergelijkende gramma-
· tica van de sub. 1 vermelde door de exami-

na:ndus gekozen taal of talengroep, ..... " 

partim : vergelijkende spraakkunst der Indo-
europese talen, algemeen gedeelte (00 ) ... W.COUVREUR 30/1 dag en uur later te bepalen 

----- -------------- L__ __ 

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

Plaats 

-
-

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijn berg, 2 
Blandijn berg, 2 
St.-Pieterspl., 6 
St.-Pieterspl., 6 

Blandijn berg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
St.-Pieterspl., 6 
St.-Pieterspl., 6 

- B1andijnberg, 2 

Blandijpberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Tweede licentie in de Oosteuropese Taalkunde. e~ Geschiedenis (oud regime) ... 
! 

'-
Leergangen •' ' Titularis Aantallesuren Dagen uur Plaats . ~ 

~ 

partiro : begrippen van de _historische èn , . I 
vergelijkende grammatica : ,_, 

~ , -- " -/' 
van Middeleeuws Grieks 5/1 

. , . 
Blandijnberg, 2 ........... N. . ~ dag en uur later te bepalen 

-
~ - . - -· ·-

dag en uur later te bepalen .. .. 
van Nieuw Grieks N . 5/1 Blandijn berg, 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 bepalen Blandijnberg, 2 

van Oudslavisch 
\ I 

......... • , .· .... 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 ' - -
Byzantijnsé en de 'Slavische wereld, ..... 
partiro : de prebyzantijnse periode (00) ... N. 60/1 donderdag 11-13 y · St.-Pieterspl. , 5 

partiro : de Byzantijnse periode (0 ) 

1' 

60/ f . 
._. 

St.-Pieterspl., 5 . . . . . N . woensdag 9-11 
. . 

partiro : de postbyzantijnse periode (0 ) F. VYNCKE 60/1 - vrijdag 14-16 St.-Pieterspl, 6 ' \ .. , . . 
6: Etnologie (00 ) ............... ' . P.J. V ANDENHOUTE 30/1 , vrijdag 14-15 O) S.t.-Pieterspl., 5 

7. De kunst en de cultuut van de Byzantijnse en 
• . 

de Slavische wereld (00) . . . . . . . . . . . N . 60/1 .... ;· dinsdag 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 liçentiaatsexamens), en die het voorwerp niet waren van een proef. 

~ t ,. ., I 
f-' 

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

I 

' 

.-
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Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen ·op het programma van het tèch-

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
l 

Aggregaat H.S.O. Oosteuropese taalkunde en geschiedenis 

Titularis maandag woensdag donderdag i 

R. VERBIST 17-19 (1/2) 
~ 

K. DE CLERCK 

A GERLO 

nisch onderwijs : Russisch . . . . . . . . . . I J. LOTHE 16-17 I I 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

17-19 I Blandijnberg, 2 
-

I I St.-Pieterspl., 6 

~-t 

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 el:m inrichting voor rijkstechnisch onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het rijkstechnisch onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 
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F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE -. 
Kandidatutir in de Afrikaanse Geschit:_denis en filologie (Nieuw regime, 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

' 
1. Eén cursus naar keuze uit : · 

a. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0 ) ............ J. KRUITHOF 10-11% 

b. Logica(*/**) ............... L APOSTEL 16-17Y2 

c. Ethica(*/**) ............... J. KRUITHOF 11-12% 

d. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) . .. . . E. VERMEERSCH 45 uur/jaar 

e. Psychologie ( * /* *) ............ W.DECOSTER .. 11-12% 

2. Encyclopedie van de Negrcrafrikaanse 
talen (00) ......... . . . ...... J. JACOBS 12-13 

3. Inleiding tot .de studie van de Negro-
Afrikaanse talen (0 ) ............. J. JACOBS 12-13 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op -
het terrein (?<>) ............... J. JACOBS 16-17 (2) 

5. Inleiding tot de studie van het moderne (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 
Swahili(*+**) ................ M. VAN SPAANDONCK 14-16(*) l 14-16(**) 

6. Inleiding tot de studie van het Tshiluba (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 10-12(**) 
(*+**) ..................... J. JACOBS 14-16(*) 

7. Inleiding tot de traditionele en moderne 
literaturen van NegrcrAfrika (0

) . ...... J. JACOBS 16-17 

8. Inleiding tot de Swahili literatuur (0 ) .... M. VAN SPAANDONCK 10-12 (1) 

9. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen(*/**) .. . ........... A. BOLCKMANS 14-15% 

10. Inleiding tot de geschiedenis van Afrika (00) H. BURSSENS 16-18 (2) 

11. De Europese kolonisatie in Afrika (0
) .... C. VERLINDEN 30 uur/jaar 

12. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
partim : de Islamwereld .......... . A. ABEL 8-9 

/ 

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

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
.;;. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
~ 

r St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

· St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl, 5 

St.-Pieterspl, 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 · 

St.-PieterspL, 5 



' 
' FACULTEIT V~ DE LETTEREN EN WIJ~BEGEERTE 

~ 

Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (Nieuw regime, 2 jaar studie) -
' -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

14. Inleiding tot de etnologie(*+**) ...... P.J. VANDENHOUTE 14-16(2) St.-Hubertusstr., 2 

15. Inleiding tot etnografisch onderzoek op 
16- i 7(2) het terrein (00 ) ............... P.J. VANDENHOUTE St.-Hubertusstr., 2 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse 
t -

etnologie (0 ) ........... , ..... H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 
I 

::8 ·1 7. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
Afrika (00 ) . • • • • • • • • • • • • • • • · • • H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst (0 ) .... H. BURSSENS 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 

. 

-

-

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



·. 
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE .. 

Licentie in de .Afrikaanse Taalkunde en Geschiede~ (Oud regime) ' 

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. Etnologie (00 ) . .. . ....... . .... P.J. VANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. De traditionele en moderne literaturen van 
negro-Afrika (00) • • • • • • • • • • • • • • • J. JACOBS 30/1 donderdag 15-16 St.-Pieterspl., 5 

4. De godsdienstgeschiedenis der primitieve 
volkeren (0 ) •• 0 •••• • •••••••• • P.J. VANDENHOUTE 30/1 vrijdag 16-18 (2/2) 

0 
St.-Hubertusstr., 2 

A.- TAALKUNDIGE RICHTING 1 

5. en 6. De grondige ftlologisch-historische studie ~ 

van beide talen gekozen in de kandidatuur : I 

maandag 10.:12 van het Klassiek Arabisch ••••• 0 •••• G. lANSSENS 60/2 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 (*+**) .......... J. JACOBS 60/2 dinsdag 1 o-12 St.-Pieterspl., 5 

partim : Kiswahili (*+**) ........... M.VANSPAANDONCK 60/2 dinsdag 10..12.(*) -dinsdag 14-16 (**) St.-Pieterspl., 4 

7. De historische en vergelijkende studie der 
negro-Afrikaanse talen (00) • • ~ • • • • • • • J. JACOBS 60/1 donderdag 1 o-12 

' 
St.-Pieterspl., 5 

8. De algemene taalkunde (0 ) ......... W. COUVREUR 30/1 donderdag 15-16 -Blandijn berg, 2 

- . = 
~ 

\ 

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



FACULTEIT VAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in _de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) · 

Leergángen Titularis Aantallesuren Dagen uur ~ Plaats . 

9. De vergelijkende spraakkunst der Indo- euro-
pese talen, algemeen gedeelte (OO) ...... W. CQUVREUR 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijn berg, 2 

B.- HISTORISCHE RICHTING 
5. De maatschappij en instellingen van 

negrO:. Afrika ............. .. .:_• .. H. BURSSENS 6.0/2 donderdag 17-19 St.-Pieterspl., 4 

6. De ges-chiedenis van de kunst der primitieve 
volkeren, partim : negro-Afrika (*/**) .... P.J. VANDENBOUTE 60/1 dinsdag 1 ~ 12 St.-Pieterspl., 4 

-0 

7. Oefeningen over vraagstukken van de Afri-
kaanse etnologie en kunstgeschiedenis . . . H. BURSSENS 60/2 woensdag 1 ~ 12 St.-Pieterspl., 4 -

8. De Europese kolonisatie in Afrika (0 ) .... C. VERLINDEN 30/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

9. De kunst en de cultuur der primitieve 
volkeren (00 ) •••••••• 0 ••••••• P.J. VANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 (2) St.-Hubertusstr., 2 

C. - VOOR BEIDE RICHTINGEN 
10. Eén cursus naar keuze uit de volgende : ' 

1. De maatschappij en instellingen :van het 
, 

Oude Nabije Oosten ......... . ... 
partim : West-.Azië (00 ) ........... L. DE MEYER 15/1 vrijdag 15-16 St.-Pieterspl., 6 

partim : Egypte (00 ) ............. H. DE MEULENAERE 15/1 dond~rdag 14-15 St.-Pieterspl., 6 

of van de Islamwereld ............ A. ABEL 30/1 vrijdag 15-16 St.-Pieterspl., 5 
.. 

2. De sociologie van de moderne Islamstaten A. ABEL 30/1 vrijdag 11-12 St.-Pieterspl., 5 
---------- -

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

3. De archeologie en de kunstgeschiedenis 
van het Oude Nabije Oosten (0 ) 

of van de Islamwereld {0 ) 

4. Oudegyptisch ..... 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de ~frikaanse Taalkunde en Geschiedenis (oud regime) 

Titularis Aantallesuren Dagen uur 

L. VANDEN BERG HE 60/1 donderdag 10-12 

L. VANDEN BERGHE 60/1 vrijdag 9-10 

H. DE MEULENAERE 30/2 dag en uur later te bepalen 

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 v3:n een proef. 

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

Plaats 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg,_ 2 

St.-rïeterspl., 6 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ..... 

FACULTATIEVE CURSUS 

Leergangen Titularis 1111lOndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag ·I zaterdag Plaats 

-~ 

De praehis~orie van Afrika . . . . . . . . . . 
: 

60 uur/jaar Blandijnberg, 2 1. J. NENQUIN .• 
-

' . 

-8 I 
~ 

I 

~ 

/ / 



-
FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

- Vrije Leei-gangen . 
..._ 

-
Leergangen Titularis Dagen en Uren Plaats 

1. Taalkunde, toegepaste taalkunde en R. DEROLEZ · 
talenonderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. DE SMET 

V. VANACKER 10 uur/jaar Blandijnberg, 2 

2. Inleiding tot het Nederduits ......... G. DE SMET 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 . 
3. Methodologie van de eigentijdse 

geschiedenis .................. H. BALTHAZAR 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

4. Nederlandse antroponymie ......... C. TA VERNIER --~ VEREECKEN 22V2 uur/jaar Blandijnberg, 2 

s. Problematiek van -het theater ........ M. VAN SPAANDONCK 30. uur /jaar Blandijnberg, 2 

6. De studie van een tweede moderne Slavische 
taal : Servokroatisch ..... . ....... F. VYNCKE 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

7. Nederlandse toponymie . .......... M. GYSSELING 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8. Historische demografie ....... ..... C. V ANDENBROEKE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

9. Kerkgeschiedenis van de Middele~uwen ... L. MILIS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

10. Letterkundige en taalkundige problemen van 
het literair Frans van de 16e eeuw, met : 
oefeningen .... . ............. M. DE GREVE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

.. 
. 



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 ver
leent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doètor en speciaal 
doctor in de ku_nstgeschiedenis en oudheidkunde. 

Kandidatuur 

Richtingen : ~ Oudheid 
- Middeleeuwen ~ Nieuwe en Nieuwste tijden 

Licentie 

Richtingen : ·_ Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie (corresponde
rende richting in de kandid9-tuur : "Oudheid") 

- Archeologie van het Nabije Oosten (corresponderende.rich
. tingin de kandidatuur : "Oudheid") 

- Plastische kunsten (corresponderende richting in de kan di-
' 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) degenen die in het bêzit zijn van de toelatingsbewijzen, vermelû in 

hoofdstuk 11 van titel I van de "gecoördineerde wetten op het toe
kennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens"; e ) 

b) degenen die , in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in 
artikel 8 van de -wet van 8 juni 1964, waarbij de "gecoördineerde 
wetten op het toekenne.n van de academische graden en het pro
gramma der universitaire examens worden gewijzigd"; e ) 

c) degenen die houder zijn van het diploma van architect(e); 
d) degenen die, ten overstaan van een examencommissie aangesteld door 

het ·Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, · ge
slaagd zijn voor een examen dat omvat : 

e) Zie B.I. p. 10: toelatingsvoorwaarden tot d.e academische graden. 

-105-



1 o) een opstel in. het Nederlands; 
2°) een opstel in het Frans; 
3°) vertalingen uit twee vreemde talen (te kiezen onder: Latijn, 

Engels, Duits, Italiaans, Spaans); 
4°) een ondervraging over geschiedenis (een grondige kennis van de 

algemene en van de vaderlandse geschiedenis : cf. leerplan van het 
hoger secundair onderwijs - zal worden vereist); 

e) degenen "die het b~wijs leveren dat zij met goed gevolg studiën gedaan 
hebben" die door de Raad van Beheer, op eensluidend advies van 
genoemd Hoger Instituut, gelijkwaardig worden geacht met die welke 
hierboven sub a, b, c of d worden vermeld." 

- Tot de licentie : de houders van het kandidaatsdiploma; 
- Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : degenen die de 

graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het doctoraat : degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het speciaal doctoraat : de houders van . het . overeenstemmend 

·doctorsdiploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 o De. 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 in de andere rich
ting verkrijgen. Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in 
de examenperiode tijdens welke het eerstverm.elde diploma werd be
komen. 

2° De licentie : 
- de vakken voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie. Het examen mag eventueel twee gedeelten 
omvatten; · 

: - de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen waarvan het onderwerp behoort 
bij één van de leervakken van de licentie. De verhandeling moet aan 
de examencommissie worden 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 in één van de andere richtingen verkrijgen. De desbetref
fende voorwaarden worden bepaald door de Raaçl van Beheer, ' op 
voorstel van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. Evenwel mag het aanvullend examen niet worden afgelegd 
gedurende het academisch jaar, waarin het eerstvermelde diploma 
werd behaald. 
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3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
~ de vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger. secundair 

onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste 
één jaar studie ; 

- het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen of 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 inag slechts 
worden afgelegd tenminste twee jaar na het bekomen van het over
eenstemmend diploma van licentiaat. 

5° Het speciaal doctoraat : 
- het examen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en 

.het openbaar verd~digen van een oorspronkelijk 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 overeenstemmend diploma v(ln doctor. 

Opgelet! 
- De studenten die de studie van de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

hebben aangevangen vóór het academisch jaar 1966-1967 respectievelijk 
academisch jaar 1 971-1 97 2, mogen die studie voortzetten volgens de 
respectievelijke voordien geldende stelsels. Zij mogen die studie even-

. eens voortzetten volgens het in deze studiegids opgenomen stelsel : de 
desbetreffende voorwaarden worden door de Raad van Beheer, voor elk 
geval afzond~rlijk en op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde bepaald. 

- Diegenen die hun studies wensen verder te zetten in het vroeger stelsel 
kunnen het leerplan in de studiegids 1970-1971 vin_den. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
,,. 

. . 

~ Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
-.. 

Richtingen : A. Oudheid ''. 
"' 

, .. B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste TiJden 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

"-
~ .. 

Richting : A; OUDHEID 
1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) A.1ANSSENS ' 

... 9-10 Blandijnberg, 2 • 0 0 • •• 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid(*+**) ••• 0. 0 •••• H. MÛSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het -··· - oude nabije Oosten(*+**) .. . ...... L. VANDEN BERGHE 1G-12 -· St.-Hubertusstr., 2. 
0 
00 4. Inleiding tot de etnische kunst (00) ..... P.J. VANDENHOUTE - 14-16(1) Si.-Hubertusstr., 2 
I 5. Muziekgeschiedenis •••••••• 0 •••• J. BROECKX 16-18(1) Blandijn berg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden , . .. 
(*+**) • 0 ... . 0 •••••••• 0 ••••• M. DE MAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

7. Geschiedenis van de bouwkunst F. DE SMIDT .. \ 1G-12 St.-Hubertusstr., 2 . . . . . . . 
8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. ' 17-19 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. W. DE COSTER I n-12v2 Blandijnberg, 2 

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

11. Inleiding tot de archeologie, met 
oefening;en (* /**) •••• 0 ••••••••• N. (S. DE LAET) 10-11 Blandijnberg, 2 

12. Encyclopedie van de etnische kunst (0 ) .. , . · P.J. V .t}NDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr·.; 2 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid en Oost- .. 
Azië (00 ) ................... . A. SCHARPE 10-12(1) f St.-Hubertusstr., 2 
---

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



-- ·,~ .. 

O• HOGER INSTITUUT. VOOR KUNSTGESCillEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
' -. 

Richtingen : A. Oudheid 
. 

I B. Middeleeuwen, Nieuwe e11: Nieuwste Tijden - r 

. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis 
a) Oefeningen over vraagstukken uit de 

geschiedenis : Oudste Tijden (* /**) , ... N. (S. DE LAET) 16-18 I Blandijnberg, 2 
b) Nabije Oosten (0 0) .. . ... ....... L. VANDEN BERG HE 10-11 Blandijnberg, 2 
c) Klassieke oudheid (0 ) ........... H. MUSSCHE 10-12(2) Blandijnberg, 2 
d) Etnische kunst (00) ............ P.J. VANDENHOUTE 16-18(2) . . Blandijnberg; 2 

15. Inleiding tot de etnologie (*+**) P.J. V ANDENHOUTE 14-16(2) . .-· St.-Hubertusstr., 2 · ...... -0 
\0 16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 

I maatschappij en instellingen van de oudheid P. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 
! 

Richting: B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE -

EN NIEUWSTE TIJDEN ' . 
1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) ...... A. lANSSENS 9-10 . Blandijnberg; 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid(*/**) .......... H.MUSSCHE 14-16 I St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het ' 

oude nabije Oosten(*/**) .......... L. VANDEN BERGHE 10-12 St .-Hubertusstr~, 2 

4. Inleiding tot de etnische kunst (00 ) ..... . P.J. VANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

5. Muziekgeschiedenis (*+**) ......... 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 

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



' HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIHEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

- Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Richtingen: A. Oudheid 

. B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- .. 
7. Geschiedenis van de bouwkunst(*+**) ... F. DE SMIDT - 10:12 .. St.-Hubertussfr., 2 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. 16-18 
~ 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 .) W. DE COSTER - 11-121/z Blandijnberg, 2 .. 
I , - 10. -Encyclopedie van de kunstgeschiedenis(*+**) A. DE SCHR YVER 10-11 St.-Hubertusstr., 2 -0 
I 11. Geschiedenis van de sierkunst(*+**) .... A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar . .." St.-Hubertu.sstr., 2 

12. De plastische kunsten in de Nederlanden 
(*+**) .................... R. d'HULST 15-17 St.-Hubertusstr., 2 

"t3. Inleiding tot de voornaamste moderne - . 
literaturen (00) ............... A. BOLCKMANS , 14-151/z Blandijnberg, 2 

14. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde (0 ) .................. A. VAN ELSLANDER 8-10 Blandijnberg, 2 

-
15. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis 

(naar keuze) 
-Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste I .-

tijden (0 ) .............. · , .. A. DE SCHRYVER 11-121/z (30 uur/jaar) St.-Hubertusstr., 2 

-Musicologie ................ J. BROECKX 12-13 Blandijnberg, 2 

16. Overzicht van de cultuurgeschie&nis : -Middeleeuwen en nieuwe tijden (0 ) ..... R. VAN CAENEGEM 10-11 St.-Hubertusstr., 2 

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



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, .richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaqts 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier 

hiernavermelde : . 
1. Prehelleense en Griekse archeologie (*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

2. Etruskische en Romeinse archeologie (00 ) S. DE LAET vrijdag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
·archeologie (00 ) ................ S. DE LAET dinsdag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

4. Cultuurgeschiedenis van de oudste 
tijden (0 ) .................. S. DE LAET maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

--- 4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : ............ 
- partim (*+**) ............... H. MUSSCHE donderdag 10.12 Blandijnberg, 2 

- partim (*+**) ............... S. DE LAET dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén' van die partims moet in overeenstemming 

.. 
met het onderwerp van de verhandeling 
worden gekozen ............... ,. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
a) Tenminste zes cursussen door de exami- ... 

nandus met toestemming van de examen-
commissie te kiezen uit de volgende : 

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS woensdag 9-11 l Blandijnberg, 2 

2. Museumkunde (00 ) · ............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 1 ~ 12 Blandijn berg, 2 
3. Manurnen tenzorg (0 ) ............ F. DE SMIDT donderdag 1 ~ 12 St.-Hubertusstr., 2 
4. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije_()~sten_~ . _ __.__._ ._._. _ _. _ _.__.__.__L_L. V~r.fE~!'l BERGHE - ___ ",._- --
donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

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



\ 

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE. 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeolQgie 

Leergangen Titularis Dagen uur .1 . 
t Plaats 

5. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie .......... . ... R. MARECHAL maandag 16-18 Rozier, 44 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde .... • ' ........ . .. R. TA VERNIER 30 uur Rozier, 44 

~~ 

6. Etnologie (*+**) .. . ........... P.J. VANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) I St.-Hubertusstr.," 2 

7. Griekse epigrafie (0 ) . -. . . . . . .. . . . . . R. BOGAERT woensdag 11-12 Blandijn berg, 2 

8. Latijnse epigrafie ............. . P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
' -- .9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 

N luchtfoto-interpretatie, met praktische 
I oefeningen .................. F. SNACKEN 30 uur/jaar Coupure, 575 

10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) ................. P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Numismatiek der oudheid (0 ) P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar .,. 
Blandijnberg, 2 •••••• 0 • 

12. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein (00 ) ................ . S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0
) .. • . • P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar ; Blandijnberg, 2 .. 

13' Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) 0 0 P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

14. Instellingen van de oudste tijden (00
) .... S. DE LAET maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de ' -
oudste tijden (0 ) ............. ... S. DE LAET maandag 16-18 Blandijn berg, 2 

16. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00 ) R. BOGAERT 

~ woensdag 1 Q-12 Blandijnberg, 2 .......... 
17. Vroeg-middeleeuwse .archeologie (volksver-

huizingstijd en Merovingische periode) (0
) 0 0 S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) Blandijnberg, 2 

~ . 

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



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

·- Licentie in de kunstgeschiede~s en oudheidkunde, richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

' 

18. Verklaring van antieke teksten die verband 
houden met de archeologie en de kunstge-
schiedenis (00) ..... . . . . . . . . . . R. THIBAU ' donderdag 8-1 0 Blandijn berg, 2 

19. De techniek der beeldende kunsten ..... R. LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

20. Historische geografie :problemen, bronnen 
en methode (00 ) - ••••••••••••••• A. VERHULST vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 
b) Eén door de examinandus met toestem-

ming van de examencommissie te kiezen .. 
cursus; voorkomend op het leerplan van 
de universiteit of van een andere universi--- teit, waarover nog geen examen werd afg~ -

w 
I 

legd. 
., 

· -
' .. 

-

-
·-

- .. .. 

Voor de verkláring van de gebruikte tekens : zie p. 27. · 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS .EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 
- .. 

I 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije Oosten (*+**) ......... L. VANDEN BERG HE donderdag 14-16 ~ Blandijnberg, 2 

2. Historische kritiek, toegepast op een periode .. 
~ ._ .. --

van de geschiedenis (oude nabije Oosten) 
Blandijnberg, 2 (*+**) ......... ............ L. _VANDEN BERGHE vrijdag 14-16 

-· 3. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 

- Islamwereld (0 ) ............... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 
--~ 4. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim a : 

I het oude nabije Oosten (00 ) ......... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

11.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 
a) Tenminste vier cursussen door de examinandus 

·. 

met toestemming van de examencommissie te 
kiezen uit de .hierna genoemde : ....... 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden (0 ) S. DE LAET maandag 8-10 Bland.ijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

-3. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET vrijdag 8-10 Blandijnbei:g, 2 

4. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein (00) ...... . .......... S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

5. Museumkunde (00) ............. P.J. V ANDENHOUTE donderdag 1 ü-12 St.-Hubertusstr.; 2 

6. De techniek der beeldende kun-sten ..... R. LEFEVE dinsdag 1 &-18 St.-Hubertusstr.; 2 

7. Etnologie (*+**) .............. _P.J. V ANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) ' St.-Hubertusstr., 2 

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



' 
,.. HOGER INSTITUUT VOOR KUNS1GESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

.. . 
Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

8. Monumentenzorg (0 ) ............. F. DE SMIDT donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 
' 

9. ·Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (0 ) ................ A. SCHARPE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

--
10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de . 

oudheid (0 ) .............. -... A. lANSSENS woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 

11. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen .. 
- deel a : geologie .............. R. MARECHAL maandag 16-18 (1) Rozier, 44 --VI 

I 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ................. R. TAVERNIER 30 uur/jaar Rozier, 44 

12. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van I 

luchtfoto-interpretatie, met praktische 
oefeningen .................. F. SNACKEN 30 uur/jaar Coupure, 575 

13. Numismatiek der oudheid (0 ) ........ P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 . 

14. Etnische kunst (0 ) ............... P.J. VANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) St.-Hubertusstr ., 2 

15. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
_,_ 

volkeren (0 ) .. _. .............. P. LAMBRECHTS 60 uiu /jaar Blandijnberg, 2 

16. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huiz~gstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) Blandijnberg, 2 

17. De bijzondere geschiedenis van Azië, pattim : 
de Islamwereld ............... A. ABEL 30 uur/jaar St.-Pieterspl., 5. 

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim : ' 
de Islamwereld ................ A. ABEL 90 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 

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



. 
HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE ..,...- :. . 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur ·Plaats 
~ 

.' 

19. De maatschappij en instellingen van het -
Oosten, partim : ......... . ... . . 
a) het oude nabije Oosten : West-Azië (00 ) L. DE MEYER I vrijdag 15-16 •. St.-Pieterspl., 6 

-
Egypte (0 ) H. DE MEULENAERE donderdag 14-15 . St.-Pieterspl., 6 ... 

20. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim : . . ....... . ..... 

- b) de Islamwereld .... . ......... A. ABEL 
.. 

~- 60 uur/jaar St.-Pieterspl., 5 --0\ 
I 

21. Eerr Oosterse taal, voorkomend op het .. •' t 
. leerplan van de licentie in de Oosterse . 

' filologie . . ......... . ....... . . 
b) Bovendien drie door de examinandus met toe-

stemming van de examencommissie te kiezen I . 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de . 
universiteit of van een andere universiteit, waar- . .. .; 

' over nog geen examen werd afgelegd. . .. 

• . .. 
~ 

•. 
. . 

.. 
' 

.... - " -.. \ .. 
r 

; 
' -· 

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



I HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHffiDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, ri~hting : C. Plastische kunsten " .. 

,; -. 
Leergangen Titularis Dagen uur 

. 
Plaats 

I , 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
t: Geschiedenis van de bouwkunst en middel-

eeuwse archeologie, met toepassingen(*+**) F. DE SMIDT dinsdag 14-16 ,. St.-Hubertusstr., 2 

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in - I 

Europa, met toepassingen ook betreffende -

· actuele kunstproblematiek (*+**) M. DE MAEYER vrijdag 14-16 
.... 

St.-Hubertusstr., 2 ...... 
3. Geschiedenis va~ de plastische kunsten in de -

Nederlanden, met toepassingen op bijzondere 
problemen (*+**) ............ . . R. d'HULST vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

-- 4. Geschiedenis van de Europese kunstnijverheid, 
......J met toepassingen (*+**) A. VAN DE WALLE 

.. · vrijdag 15-1 7 Blandijnberg, 2 .......... 
I 

~ 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE -· 
a. Eén methodologische cursus door de ' examinandus te kiezen uit : 

... 
~ 

~ 

1. Historische kritiek en de toepassing ervan op 
een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partim : middeleeuwen (0 ) ......... A. DE SCHR YVER donderdag 16-18 · -- Blandijnberg, 2 

-. 
2. Historische kritiek en de t~epassing ervan <;'P 

een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partim : nieuwe en nieuwste tijden (0 0) . .. A. DE ·SCHRYVER dond~rdag 14-16 Blandijnberg, 2 

b. Tenminste een kunsthistorische cursus door de 
examinandus te kiezen uit : 

1. Geschiedenis van het gedrukte boek en van de .. 
graveerkunst (0 ) ............... A. VAN DE WALLE vrijdag 17-19 Blandijnberg, 2 

2. Geschiedenis van de miniatuurkunst (0 ) . ... A. DE SCHR YVER woensdag 1 o-12 Blandijn berg, 2 
--

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



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

-· Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, ric~ting: C. Plastische kunsten 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

-

3. Geschiedenis van het meubel ..... .... A. VAN DE WALLE · 60 uur/jaar 

4. Monumentenzorg (0 ) F. DE SMIDT - .. donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 . . . . . . . . . . . . 
. - -

5. Techniek van de beeldende kunsten ..... R.LEFEVE 
- dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., ~ 

. 6. Museumkunde (00 ) ............. P.J. V ANDENHOUTE donderdag 1 0-12 St.-Hubertusstr., 2 

7. Theatergeschiedenis (0 ) N. (W. SCHRICKX). 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 I ........... 
---00 

I 

c_. Tenminste twee door de examinandus met toe-
stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waar-
over nog geen examen werd afgelegd. 

-
'"" 

r "' - r ' 
~ 

' 

-

~ 

... . . 
'-

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 27. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats· 

1.· VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Esthetica en kunstfilosofie (grondige cursus) 

Î.Uandijnberg, 2 (*+**) .................... A. lANSSENS vrijdag 1~ 11 

2. Etnologie (*+**) .............. P.J. VANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etno-religie (0 ) ............... P.J. VANDENHOUTE vrijdag 16-18 (2) . St.-Hubertusstr., 2 

4. Cultuurgeschiedenis van Afrika(*/**) ... H. BURSSENS donderdag 17-19 
(30 uur theorie + 30 uqr prakt. oef.) St.-Pieterspl, 4 

5. Volkskunde(*+**) ............. P.J. V ANDENHOUTE maandag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 

6. Etnische kunst (0 ) .............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 1~12 (1) St.-Hubertusstr., 2 --\0 7. De plastische kunsten van Afrika(*+**) .. H. BURSSENS dinsdag 1 ~ 12 
I (30 uur theorie + 30 uur prakt. oef.) St.-Pieterspl, 4 

8. ~ethodiek van de etnische kunsten ..... P.J. VANDENHOUTE vrijdag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 

9. Museumkunde (00 ) ............... P.J. VANDENHOUTE donderdag 1 ~ 12 St.-Hubertusstr., 2 

10. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (0

) ................ . A. SCHARPE maandag 9-10 Blandijnberg, 2 

lOb. Inleiding tot de studie van het Oudindisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats-
verhandeling over cursus 10) ' ........ A.SCHARPE 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

of 
1 Oe. Inleiding tot de studie van het Middel- en \ 

Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 1 0) .. N. (J. DELEU) 60 uur/jaar 

11. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (0

) ............... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 27. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS.EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leer~Pngen 

-

11 b. Inleiding tot de studie van het klassiek 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 

Titularis Dagen uur. 

- . 
vrijdag 15-18 
(60 uur/jaar) licentiaatsverhande~g over cursus 11) ... , G. lANSSENS I I 

llc. Inleiding tot de studie van het modern 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandel:rg over cursus ·'ll) ... , M. PLANCKE 

11d. Inleiding tot de studie van het Perzisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats-
verhandeling over cursus 11) ........ I L. VANDEN BERGHE 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste drie door de examinandus met toe
stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

dinsdag 17-19 

. donderdag 16-19 
(60 uur/jaar) 

-
Plaats 

St.-Pïeterspl., 6 

Î 
St.-Pieterspl., 5 

Bli.mdijnberg, 2 

--



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting .: E. Musicologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, ., 
I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*+**) • . • ... F , DE HEN 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*+**) .... J. BROECKX 15-17 Blandijnberg, i 

3. Musicologische stijlstudie , 
a) partim : tot 1750 (*+**) .......... F. DE HEN 12-13 

, 
b) partim : vanaf 1750 (*+**) .. ....... J. BROECKX 10-11 - '· Blandijnberg, 2 

4. Oefeningen in de methoden van de musicolo--N - gische analyse, in het bijzonder met betrekking 
tot de systematische miJZiekwetenschappen en 
met betrekking tot de hulpwetenschappen van 
de muziekgeschiedenis (*+**) ........ J. BROECKX 11-12 9-10 10-12 Blandijnberg, 2 

' . 
II.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste vier door de examinandus met toe-
stemming van de examencommissie te kiezen . 
cursussen, voorkÓmend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waarover ~ 

nog geen examen werd afgelegd. 

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



HOGER INSmUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde (00
) 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
secundair onderwijs, partim : esthetische 

Aggregaat H.S.O. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag !donderdag 

R. VERBIST I ·î I I 17-19(1) 

K. DE CLERCK I I I I I A.GERLO 

vrijdag zaterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, .2 

17-19 I - I Blandijnberg, 2 

;:::; opleiding en kunstgeschiedenis . . . . . . . J. BROECKX 14-15 Blandijnberg, 2 
N 

I 

Niemand mag zich aanmelden voordit examen, indien 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 secundair onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf aangeduid door de commissie en gekozen uit het 
leerplan van het secundair onderwijs. · 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S.O. en dat voor-de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde exameri"periode 
worden afgelegd. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 27. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KuNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE -

Facultatieve cursus 

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

-' 

1. De praehistorie van Afrika . ·. . . . . . . . . J. NENQUIN 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-
---

-~ -N 
w 
I 

....... 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Vrije leergangen 
-

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

1. De actuele problematiek van de plastische 
kunsten ................... I M. DE MAEYER 20 uur theorie + 45 uur prakticurn/jaar 

2. Sociale en economische a spekten van de kunst I A. VAN DE W ALLE 20 uur theorie + 40 uur oefeningen/jaar 

3. Vraagstukken van de muziekkritiek met 
oefeningen .................. I H. SABBE 30 uur theorie + 30 uur prakticurn/jaar 

4. _De plastische kunsten in België gedurende . 
~ de 19e en het begin van de 20e eeuw . . . . J.P. BALLEGEER 30 uur/jaar 
~ 

I 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Paddenhoek 5- Tel. 25.03.23 
25.35.90 

GRADEN DIE "((UNNEN 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, do'ctor 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) houde! zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 

Latijn..;wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenschappelijke 
of modern-economische humaniora uitgereikt onder de vóór 1 januàri 
1965 geldende voorwaarden, ·d.w.z. zonder dat een bekwaamheids
diploma vereist was om universitaire 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 Obis of 12 der wetten op het toekennen van de 
academisch~ graden en het programma der universitaire examens 
(coördinatie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

4) het toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire School hebben afge
legd, ·of toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, .of het 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 o 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 kandidaat 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 sociale wetenschappen. Dat 
aanvullend examen mag niet gesplitst worden en mag pas na tenminste 
één jaar studie worderi. 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 in de lettet:en en wijsbegeerte voorbereidend tot de licentie in 
de letteren en wijsbegeerte, g~oep . wijsbegeerte, groep geschiedenis, 

(*) Aanvragen voor detrlneming 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 k,unnep bekomen worden. Het examen moet in 

• elk geval afgelegd worden vóór de aanvang der universitaire studiën. · 

-126-



groep klassieke filologie, groep Romaanse filologie, ·groep Germaans~ 
filologie en de houders van een daarmede overeenstemmende weten
schappelijke graad vóór I 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 mag 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) z.ij die de wetenschappelijke graad van kandidaat in de staats- en sociale 

wetenschappen hebben verworven (koninklijk besluit van 5 oktober 
1 9 6 1 , 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 uitgeteikt "bijzonder 
diploma van hogere administratieve studiën" (besluit van de Raad van 
Behe·er 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 
apiil-1964; 

4) de houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt getuig
schrift van één der hierna vermelde eerste licenties; zij moeten, om het 
getuigschrift van de ernaast aangegeven eerste licentie te behalen, slagen 
voor een aanvullend examen (~oals vastgesteld respectievelijk in de art. 
5, 6, 7 en 8 van het besluit van de Raad van Beheer van 15 april 1964) 
waar_voor geen studieduur wordt-opgelegd, te weten : 
- staatswetenschappen : sociale wetenschappen, bestuurswetenschap

pen, diplomatieke wetenschappen; 
- sociale wetenschappen : staat.swetenschappen, bestuurswetenschap

pen; 
- bestuurswetenschappen : staatswetenschappen, sociale wetenschap

pen; 
- diplomatieke wetenschapperi : 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 iri cie diplomatieke weten-
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schappen, kunnen, onder de voorwaarden 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, uitgereikt 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 qe 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 Militaire 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 overeenstemmende 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 handelswetenschappen of in de economische weten
schappen, hetzij van handelsingenieur (besluit van de Règent 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 
Regent 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 of 
van licentiaat 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; 
- licenti'!-at in de staatswetenschappen; 
- licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
- licentiaat in de diplomatieke wetenschappen. (Besluit van de Raad van 

Beheer van 12 oktober 1966). 
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OVERZICHTVAN DE STUDIEN . 

1 o De kandidatuur in de rechten : 
- de graad van kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens 

en na tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie in de rechten : 
- de vakk~n voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in de rechten zijn het voorwerp van drie proeven en van minstens 
drie jaar studie; 

- de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen worden ge
organiseerd in de volgende acht richtingen : 
A. vrije richting 
B. privaatrecht 
C. publiekrecht 
D. strafwetenschappen 
E. sociaal recht 
F. economisch en fiscaal recht 
G. internationaal recht 
H. 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 wetenschappelijke werken, in die taal ver

schenen, te kunnen raadplegen; 
b) van een voldoende kennis vai\t_~ 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 diploma van doctor in de rechten, behaald overeen
komstig de wet van 2 I 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

tiaat 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 indienen en het open baar verdedigen 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 tenminste 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 wetenschappen : 
- 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 communicatiewet~n
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 yan het examen voor het verkrijgen van de graad van kandi
daat in de staats- en sociale wetenschappen zijn het voorwerp van twee 
exa1nengedeelten en van tenminste twee jaar studie. 

7° De licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in de 
bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen of in de pers
en communicatiewetenschap : 

- de vakken van het examen voor het bekomen van de graad van licen
tiaat zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste 
twee jaar studie. Het enig examen van de· licentie in de pers- en com
municatiewetenschap door de Raad van Beheer bij beslissing van 9 
januari 1964 voorbehouden aan de houders van een wettelijk eind
diploma van hoger onderwijs, van een wetenschappelijk einddiploma 
van hoger onderwijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent,. als
mede de' afgestu.deerden van de Koilinklijke Militaire School kan na 
tenminste één jaar studie worden afgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het tweede (of enig examen) examenge
deel te, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behodrt bij dë· 
groep van vakken waarover het examen loopt. De verhandeling moet 
aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden yoorgelegd. 

8° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
wetenschappen: · 
- het examen is het voorwerp van ·een enig examen en van tenminste 
· één jaar studie; 
·- bovendien tnoet de examinandus in het openbaar twee lessen geven over 

onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. 
Het · aggregaats- en 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 aangenomen. 
Het proefschrift en de stellingen worden door de examinandus in het . 
openbaar verdedigd. Zij worden aan de examencommissie overgemaakt 
tenminste één maand voor de datum die voor de openbare verdediging 
werd vastgesteld (koninklijk besluit van 5 oktober 1961 ). 

10° De licentie in het sociaal recht : 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaar studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeel
ten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met ,betrekking 
tot één van de vakken die van het examen . deel , uitmaken. Deze ver
handeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastge
stelde periode worden voorgelegd; 

- de examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover 
zij bij een vorig examen ondervraagd werden (koniJ?.klijk 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 het voorwerp van een enig examen dat 
niet kan gesplitst worden, en van tenminste één jaar studie; 

. -·· de examinandi moeten een verhandeling indienen over een .onderwerp 
dat bij het leerplan behoort; 

- de verhandeling moet aan .de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd; · 

--· de examinandi zullen niet meer ondervraagd worden over die vakken 
w~arvoor zij bij een vqrig examen, afgelegd met het oog op het behalen 
van ·één van d~ diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het 
Europese recht zijn geslaagd (besluit van de Raad van Beheer van 12 
oktober 1966 en 20 september 1967). 

-131-



..... 
w 

. t-J 

I 

! 

..' 

; 

Leergangen 

1. · Logica ........... . ........ 

2. Overzicht van de wijsgerige stromingen in -

de wereldliteratuur ............. 
3. Algemene psychologie ........ . ... 

4. Inleiding tot de sociale en politieke 
leerstelsels .. . ............... 

5 . Hedendaagse politieke en parlementaire 
geschiedenis van België : evolutie sinds 1 789 

6. Geschiedkundige inleiding tot het 
burgerlijk wetboek ............. 

7. Algemene rechtsleer, theorie . . ...... 

8. Algemene rechtsleer, oefeningen . . . . .. 

9 . . · Algemene beginselen van het Belgisch bur-
gerlijk recht, met inbegrip van de rechter-
lijke bevoegdheid en de rechtsplegingen ... 

10. Romeins privaatrecht : historische inleiding 
en algemeen overzicht ............ 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
... 

1 e Kandidatuur in de rechten 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
A. BOLCKMANS 11-13 Aud. E. 

P. GHYSBRECHT 17-19 \ Blandijnberg, 2 
Aud.E. 

A. VAN BILSEN 14V..-15* Univ., 2 

lT. LUYKX 11-13 I Univ., 2 

Blandijnberg, 2 
R. VAN CAENEGEM 11-13 ' Aud. E. 

W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 
Aud.D. 

W. CALEWAERT 60 uur/jaar : dagen en uren later te bepalen Blandijnberg, 2 
Aud. D. 

. 
.. Blandijnberg, 2 

W. DELVA 9-12 Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
W. ROELS 14-16 Aud.C. 

----- L__ ---·- - -- -
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' . FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

. 2e Kandidatuur in de rechten 

LeerganKm Titulllris maandag dinWilg woensdag donderdag vrijdiJg zaterdag Plllats 

1. Grondbeginselen van de ethica ....... J. KRUITHOF 17-18~ Blandijnberg, 2 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in 
de hedendaagse rechtsfJlosofie . . . . . . . . W. CALEWAERT 16-17~ Paddenhoek, 5 

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip M. VERSICHELEN-
van oefeningen ............... TERRYN 10Y2-12~ Univ., 2 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip 
van oefeningen ............... M. VAN MEERHAEGHE 10-12 Paddenhoek,5 

5. Natuurrecht ................. W. CALEWAERT 8-10 Blandijnberg, 2 
. ... .. . . Aud.D 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- Blandijnberg, 2 
da~gse politieke instellingen ......... R. VAN CAENEGEM 10-12 Aud.C 

7. Romeins privaatrecht: zakenrecht en 
verbintenissenrecht met inbegrip van 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . • . . . . W.ROELS 15-18 Univ., 2 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) 

Eén cursus te kiezen uit : 
A. Onder de volgende : 

1. Economische encyclopedie en documentatie, 
met oefeningen ............... F. ROGIERS 8V2-10 Univ., 2 

2. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAEKER 14-15~ Univ., 2 

3. Wiskunde .................. H.MULLER 1()1/l-12 . Univ., 2 

4. Algemene statistiek, met oefeningen .... H. PICARO 14-15~ Univ., 2 
. 

- (*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het. examen worden uitgesloten. 
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Leertpngen · 

5. Demografie ................. 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek .. 
7. Inleiding tot de algemene biologie . . . . . . 

-
B. ofwel een door de examinandus gekozen 

yak, met toestemming van de examen-
commissie, onder de vakken die het voor-
werp zijn van een cursus vermeld op het 
programma van de Faculteit van de Rechts-
geleerdheid of van een andere faculteit. 

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

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
, . 

2e Kandidatuur in de rechten· 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag · vrijdag zaterdag Plaats 

M. VERSICHELEN- 14Y2-15Yz Paddenhoek,S 
TERRYN 

W. PREVENIER 9-10 - Blandijnberg, 2 

N . 8Y2-9Yz Univ., 2 

-

_; 



FACULTEITVAN "DE RECHTSGELEERDHEID . 
. .-

1 e licentie in de rechten 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
) 

" 

1.· Burgerlijk recht (boek 1), met inbegrip -Paddenhoek 
van praktisc~e oefeningen .......... N. (W. DELVA) 9-12 V.T.B. 

2. Burgerlijk recht (boek 11), met inbegrip 
van praktische oefeningen . . . . . . . . . . N • (45 uur/jaar) 15%-17(2) Univ., 2 

3. Burgerlijk recht (boek 111, t. 3 en 4), met 
inbegrip van praktische oefeningen ..... N. (J. LIMPENS) (90 uur/jaar) 9-11 Paddenhoek, 5 

4. Burgerlijk recht (boek 111, t.6 tot en met 17, 
19 en 20), met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (R. DEKKERS) 11%-13 (60 uur/j~r) Univ., 2 -w 

VI 

I 

5. Burgerlijk recht (boek 111, t. 18), met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (W. DELVA) SY:z-10(2) (30 uur/jaar) Univ., 2 

6. Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (C.J. VANHOUDT) 8%-10 (60 uur/jaar) Paddenhoek, 5 

7. Staatsrecht, met inbegrip van seminarie- 10-12 (1) 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (A. MAST) 15-16 Paddenhoek, 5 

8. Volkenrecht en internationale instellingen, 
met inbegrip van seminarieoefeningen .... N. (E. VAN BOGAERT) 17%-19 Univ., 2 

9. Sociaal recht, met inbegrip van seminarie-
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (L. MERCHIERS) 14-15% Univ., 2 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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Leergangen 

1. Bwgerlijk recht (boek 111, t. 1 en 2), met 
inbegrip van praktische oefeningen ...... 

2. Burgerlijk recht (boek 111, t.5), met inbegrip 
van praktische oefeningen- . . . . . . . . . . 

3. Handelsrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . -. . . . . .• . . . . . . . . . . . 

4. Gerechtelijk privaatrecht, met in'begrip van 
praktische oefenin~n - . . . . . . . . . . . . 

5. Strafvordering, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. 

6. Administratief recht, met seminarie-
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Administratief recht (partim), met seminarie-
oef~ningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Arbeidsrecht, ~t seminarieoefeningen ... 
9. Soci~ zekerhei~srecht, met seminarie-

oefenmgen . . -~. . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

-

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID / 

2e licentie in de rechten 

1Ytularis maanda~ dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (R. DEKKERS) 10.11V2 (60 uur/jaar) Univ., 2 

N. (E. SPANOGHE) - 9-11 Univ., 2 

~ 

N. (J. LIMPENS) 9-12 (90 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) Univ., 2 

N. (M. STORME) 11-13 Univ., 2 

N. (CJ. VANHOUDT) 8Vl-10 (60 uur/jaar) Paddenhoek, 5 

10-12 (2) 
N.(A. MAST) 15-16 Paddenhoek, 5 

N. (A. VRANCKX) 10.11(2) (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) Univ., 2 

N. (L. MERCHIERS) .8V2-10(1) (30 uur/jaar) Paddenhoek, 5 

N. (U. DEPREZ) 12-13 Univ., 2 

> 



\ 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- 3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 
·- / 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l. Internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen ............ N. (E. SPANOGHE) 14-16 Paddenhoek, 5 

GRONDIGE VAKKEN 
2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. N. (F. AMERIJCKX) 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) Paddenhoek, 5-

3. Tenminste twee cursussen gel\ozen uit de 
hierna vermelde, met dien verstande dat 
~e totalde duur ervan 120 u. moet bedragen : 
a. Grondige studie van vraagstukken van 

grondwettelijk rech~, met praktische ..... 

oefeningen ................. N. (A. VRANCKX) 11-13 Univ., 2 

b. Grondige studie van vraagstukken van 
administratief recht, met praktische 
oefeningen ................ N. (R. SENELLE) 9%-11% Univ., 2 

c. Grondige studie van vraagstukken van 
burgerlijk recht, met praktische -oefeningen ................ N. (W. DELVA) 14-16 Univ., 2 

. c' Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht . . . . . . . . . N. (W. ROELS) . 16-18(1) Univ., 2 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met inbegrip van praktische 

" \ oefeningen ................ N. (C.J. V ANHOUDT) 10-12 Paddenhoek, 5 

' , --,.__ d', Grondige studie_ van vraagstukken van 
: , strafvordering, met inbegrip van 

11-13 Univ., 16 F- praktische oefeningen .......... N. (C.J. V ANHOUDT) 

I. ..... . . e. Grondige studie van vraagstukken van 
~ handelsrecht, met inbegrip van N. (Y. SCHOENTJES- Paddenhoek 

' praktische oefeningen .......... MERCHIERS) 16-18 V.T.B. 
t .... 
"(J.-} =eerste halfjaar 
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Leergangen 

f. Grondige studie van vraagstukken van 
_privaatrechtelijk procesrecht, met ; 

praktische oefeningen . ......... 
g. Grondige studie van vraagstukken van 

internationaal privaatrecht, met 
pra~ische oefeningen ...... . ... 

h. Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht ... .. ............. 

i. ·Grondige studie van vraagstukken van 
fiscaal recht, met in begrip van prakt. 
~feningen . ......... . ...... 

j. Grondige studie van arbeidsrecht, met 
inbegrip van prakt. oefeningen 0 ••••• 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........ 

VAKKEN NAAR KEUZE 
4. Vier cursussen gekozen uit de hierna vermelde, 

met dien verstande dat de totale duur ervan 180 
u. moet bedragen, en dat één ervan verband 
moet houden met de rechtsvergelijking : 

1. Wijsbegeerte van het recht ..... . .... 

2. Staatsfilosofie . ................ 
3. Deontologie van de juridische beroepen . . . 
4. Historische kritiek toegepast op de -

rechtsstudie . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
• dag en uur later te bepalen 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 
.. 

~ 

Titularis maamiag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

/ 

N. (M. STORME) 14-16 - Paddenhoek, 5 
r 

N. (E. SPANOGHE) 10V2-12V2 Paddenhoek, 5 

N. (E. VAN BOGAERT) (60 uur/jaar) 16-17V2 Korte Meer, 3 · 

N. {1 . CLAEYS-
BOUÜAERT) 11-13 Paddenhoek, 5 

I 

N. (H. LENAERTS) 9-13(2) Paddenhoek, 5 

N. (U. DEPREZ) 10%.-12% Paddenhoek, 5 
' 

N. (R. DEKKERS) 11-13 Paddenhoek, 5 
\ V.T.B. 

N. (F. PEETERS) * 45 uur/jaar Univ., 2 

N. (F. VAN ISACKER) 14-15V2 Univ., 2 

N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
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FACUL TElTVAN DE-RECHTSGELEERDHEID . 
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. (R. DIERK.ENS) 8V2-lO J. Kluyskensstr., 27 

6. Wetgevingstechniek ............. N. (R. DE ~EYER) 15V2-17 Paddenhoek,5 

7. Pandecten ................ ". N. (R. DEKKERS) 10-llVz Univ., 16 

8. Geschillen van bestuur . . . . . . . . . . . . N. (A. VRANCKX) 14-15Vz Paddenhóek, 5 

9. Ambtenarenrecht ............... N. (R. SENELLE) * 45 uur/jaar Univ., 2 

10. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... N. (W. DELVA) 15V2-17% Paddenhoek, 5 

11. Economisch recht .............. N. (G. SCHRANS) 15-16% Kouter, 1 -w 
\0 

12. Financieel recht N. (G. SCHRANS) " 17-18 Kouter, 1 ................ 
I 13. Openbare financiën ............. N. (F. AMERIJCKX) 11-13 Paddenhoek, 5 

14. Juridische organisatie van het kredietwezen N. (V. DE RIDDER) 9-101/z Univ., 16 

15. Nijverheidsrecht ............... N. (P. KLUYSKENS) 15Vz-17 Univ., 16 

16. Vennootschapsrecht- grondige studie, . N. (Y. SCHOENTJES-
met seminarieoefeningen .......... MERCHIERS) 9-10% Mageleinstr., 68 

17. Verzekeringen ................ N. (S. FREDERICQ) 17-18% Univ., 2 

18. Vervoerwetgeving ~ . . . . . . . . . . . . . N. * 45 uur/jaar Univ., 2 

19. Zeerecht ................... N. (S. FREDERICQ) 8%-9% ! Un1v., 16 

20. . Beginselen van het boekhouden ....... N. (C. DE 
PELSEMAEKER) 14-15% Univ., 2 

21. Grondige vraagstukken van het .auteursrecht . N. (F. VAN ISACKER) 15V2-17 Univ., 16 
22. Juridisch statuut van de communicatie-

media .................... N. (P. KLUYSKENS) - 15Vz-17 Univ., 16 
23. Vergelijkend persrecht .... ......... N. (F. VAN ISACKER) 14-15% Univ., 16 

-

* dag en uur later te bepalen 



. . 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3.e Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- . 
24. Boekhouden voor vennootschappen, met N. (C. DE 

inbegrip van prakt. oefeningen ....... PELSEMAEKER} . 8V2-10 Univ., 16 

25. Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming .............. N. (G. DE BOCK) 16-17 •;- Pasteurlaan, 2 

26. Beginselen van de criminalistiek ....... N. (F. THOMAS) 10-11V2 J.Kluyskensstr., Tr 
27. Sociale criminele profylaxe . ' ....... .N. (C.J. V ANHOUDT) 10-1lV2 Univ., 16 

28. Beginselen van de psychiatrie ........ N. (E. VERBEEK) 12-13 A.Z. 

29. Sociale psychologie .... .......... N. (P. GHYSBRECHT) 16-17V2 Univ., 2 -~ 
0 30. Gerechtelijke geneeskunde ......... N. (F. THOMAS) 14-15% J. K.lûyskensstr ., 27 

31. Vraagstukken van internationaal recht ... N. (E. VAN BOGAERT) 14-15% . Korte Meer, 3 

32. Internationale instellingen .......... N.(G. VANOUDENHOVE) 11-12% Kouter, 1 

33. Internationaal fiscaal recht ......... N. (1. CLAEYS:- 11-12V2 - Kouter, 1 
BOUÜAERT) 

34. Internationaal sociaal recht . . . . . . . . . N . . 15Yz-17 Univ., 2 

35. Internationaal medisch recht ........ N. (R. DIERKENS) 8%-10 - Apotheekstr., 5 

36. Overzicht van de Europese verdragen .... N. (E. VAN BOGAERT) 17-18% Korte Meer, 3 

37. Europees institutioneel recht ........ N. (G. VAN OUDENHOVE) 14Yz-16 Kouter, 1 

38. Externe betrekkingen van de gemeenschappen N.(G. VANOUDENHOVE) 14-1'7(2) Kouter, 1 

39 . . Europees economisch recht ......... N. (G. SCHRANS) 14-16 Paddenhoek, 5 

40. Europees monetair, financieel en fiscaal N. (I. CLAEYS-
recht ..................... BOUÜAERT) 11-12% ' Kouter, 1 

41. Europees sociaal recht ............ N. (H. LENAER TS) 14-15V2 Paddenhoek, 5 

42. Europees nucleair recht ........... N. (G. SCHRANS) * . 30 uur/jaar Univ., 2 
---- ----

*dag en uur later te bepalen 
(2) = tweede halfjaar · 

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



~ -I . 
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Leergangen 

43. Overzic~t van de instellingen en van de 
wetgeving van de nieuwe staten ....... 

44. Inleiding tot de rechtsvergelijking ...... 
45. Vergelijkend grondwettelijk recht ...... 
46. Vergelijkend administratief recht ...... 
47. Vergelijkend burgerlijk recht ........ 
48. Vergelijkend strafrecht ........... 
49. Vergelijkende strafvordering . . ....... 

50. Vergelijkend fiscaal recht .......... 

51. Vergelijkend procesrecht . ......... 
52. Vergelijkend handelsrecht .. . ....... 
53. Vergelijkend internationaal privaatrecht 

54. Vergelijkend sociaal recht .......... 
55. Vergelijkènd recht van de lidstaten van 

de Gemeenschappen ............. 
56. Hedendaagse politieke problemen . ..... 
57. Politieke problemen van de nieuwe staten .. 
58. Problemen van gewestelijke politieke en 

economische samenwerking tussen de· 
ontwikkelingslanden ............. 

59. Diplomatieke geschiedenis sedert het 
_ Congres van Wenen ............. 

60. Codificatie van het burgerlijk recht in de · 
19e eeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*dag en uur later te bepalen 
(2} = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
, 

-
.. 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (H. ADRIAENS) 14-16 Paddenhoek, 5 
-

N. (J. LIMPENS) 14-15Yz Paddenhoek, 5 

N. (A. VRANCKX) 9%-11 Paddenhoek, 5 

N. (A. V ANDERSTICHELE) 11%-13 Paddenhoek, 5 

N. (J. LIMPENS) 11-12Yz Paddenhoek, 5 

N. (C.J. V ANHOUDT) 8%-10 Univ., 16 

N. (C.J. VANHOUDT) 11-12Yz Univ., 16 

N. (I. CLAEYS- 9%-11 Kouter, 1 
BOUÜAERT) 

N. (M. STORME) (45 uur/jaar} 11-13 Paddenhoek, 5 

N. (S. FREDERICQ) 10-11V2 Univ., 16 

N. .._* 45 uur/jaar Univ., 2 

N. (H. LENAERTS) 15%-17 Univ., 2 
I 

N. (M. STORME} 16-19(2} Paddenhoek, 5 

N. (A. VAN BILSEN} 11-12% Paddenhoek,5 

N. (A. VAN BILSEN) 11-12V2 Univ., 16 

N. (A. VAN BIL SEN) 11-12% Univ., 16 

N. (T. LUYKX} 9%-11 Univ., 16 

N . * 45 uur/jaar Univ., 2 
I l I I 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats · 

61. Sociale en economische geschiedenis .... N. (C. VERLINO EN) 14-16 Univ., 2 

62. Demografie ................. N. (M. VERSICHELEN-
TERRYN) 14%-16 Paddenhoek,S 

63. Ziekenhuiswetgeving ............ N. (U. DEPREZ) 15%-17 Paddenhoek, 5 

64. Informatica ................. N. (J.B. QUINTYN) 9-10% Korte Meer, 9 

65. Kritische studie vim de rechtspraak ..... N. (M. STORME) 9-10% Paddenhoek,5 

66. Internationaal economisch recht ...... N. (G. SCHRANS) 16-171J2 Paddenhoek,5 -.J:o. 67. Internationaal financieel recht . · ....... N. (G. SCHRANS) 17%-19 Paddenhoek, 5 
N 

I 5. Aanvullende cursussen naar keuze met goed- ,, 
keuring van de faculteit, met dien verstande dat 
de totale duur ervan 120 uur moet bedragen • . 

. 
. . 

.., 

' 

·/ 

- I -



I . I -

Leergangen 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip. 
van praktische oefeningen . . . . . . . . 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. 

-
4. 

GRONDIGE VA.KKEN 
Grondige studie van vraagstukken van burger
lijk recht, met praktische oefeningen . . . . 

Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van prakt. 
oefenitlgen . . . . . . . . . . . . . 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht. 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

N. (E. SPANOGHE) 14-16 

N. 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./Jaar) 

N. (W. DELVA) 

N. (Y. SCHOENTJES
MERCHIERS) 

14-16 

16-18 

~I 5. Grondige studie van vraagstukken van privaat
rechtelijk procesrecht, met praktische I 

l- _oefeningen .................. IN. (M~ STORME) 

6. Grondige studie van vraagstukken van inter
nationaal privaatrecht, met praktische 
oefeningen .................. IN. (E. SPANOGHE) 

VAKKEN NAAR KEUZE 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge

somde, met dien verstande dat één ervan ver
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 
a. Inleiding tot de rechtsvergelijking ..... I N. (J. LIMPENS) 

b. Vergelijkend burgerlijk recht N. (J. LIMPENS) 

c. Vergelijkend handelsrecht N. (S. FREDERICQ) 

d. Vergelijkend procesrecht N. (M. STORME) 

- e. Wetgevingstechniek N. (R. DE MEYER) 

14-16 

10Y:z-12Yz 

14-15% 

11-12% 

10-11 Yz 
(45 uur/jaar) 11-13 

15Y:z-17 

I 

Plaats 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek,5 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 
V.T.B. 

Paddenhoek,5 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 

Univ., 16 

Paddenhoek,5 

Padqenhoek, 5 



. . 
F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

J 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

f. · Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen ......... N. (W.'DELVA) 15Yz-17% Paddenhoek, 5 

~ 

g. Medisch recht, speciaal in verband met 
- .. 

-
het personen- en familierecht ....... N. (R. DIERKENS) 8Yz-10 J. Kluyskensstr., 27 

h. Juridische organisatie van het kredietwezen N. (V. DE RIDDER) 9-10% Univ., 16 
I 

i. Zeerecht · .................. N. (S. FREDERICQ) . 8Yz-9% Univ., 16 ! 

j. Vervoerwetgeving . . . . . . . . . . . . . N . * 30 uur/jaar Univ., 2 I 

k. Verzekeringen ............. . . N·. (S. FREDERICQ) 17-18% Paddenhoek, 5 -t l Nijverheidsrecht .... . ......... N. (P. KLUYSKENS) 15%-17 Univ., 16 

m. Beginselen van het boekhouden ...... N. (C .. DE PELSEMAEKER) 14-15% Univ., 2 

n. Deontologie van de juridische beroepen .. N. (F. VAN ISACKER) 14-15% ,.. Univ., 2 I 

o. Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . N. (J .B. QUINTYN) . 9-10% Korte Meer, 9 

p. Wijsbegeerte van het recht ~- (R. DEKKERS) 11-13 Paddenhoek, 
I ......... 

V.T.B. 

q. Kritische studie van de rechtspraak .... N. (M. STORME) 9-1()1h Paddenhoek, 5 

r. Economisch recht ............. N. (G. SCHRANS) 15-16% Kouter, 1 

s. Financieel recht ... . .......... N. (G. SCHRANS) 17-18 Kouter, 1 I 

· t. Grondige vraagstukken van het auteursrecht N. (F. VAN ISACKER) i5Yz-17 Univ., 16 

u. één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

'--·' 

I 

* dag en uur later te bepalen 



. . 

/ 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: C. Publiekrecht' 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. In'ternationaal privaatrecht, met inbegrip . 
van praktische oefeningen ........... N. (E. SPANOGHE) 14-16 Paddenhoek, 5 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-11 ( 60 uur theorie + 30 uur prak. oef. /jaar) 

3. Algemene theorie van het bestuur en N. (A. V ANDER-
bestuurskunde ................. STICHELE) 15%-17 Paddenhoek, 5 

4. Openbare fmanciën .............. N. (F. AMERIJCKX) 11-13 Paddenhoek, 5 

GRONDIGE VAKKEN 
5. Grondige studie van vraagstukken van --

-~ 
Vl 

grondwettelijk recht, met praktische 
oefeningen ............... .... N. (A. VRANCKX) 11-13 Univ., 2 

6. Grondige studie van vraagstukken van 
. administratief recht, met praktische ~ 

oefeningen .................. N. (R. SENELLE) 9%.-11% Univ., 16 

VAKKEN NAAR KEUZE -' ! 

7. Vier cursussen gekozen uit de hierna opge- -
I 

somde, met dien verstande dat één -~rvan ver-
I band moet houden met de rechtsvergelijking en 

-dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen: 
" 

a) ,Vergelijkend grondwettelijk recht ..... N.-(A. VRANCKX) 9%-11 Paddenhoek, 5 
b) Vergelijkend administratief recht ..... N. (A. V ANDER-

STICHELE) 11%-13 Paddenhoek,5 
c) Hedendaagse politieke problemen ..... N. (A; VAN BILSEN) 11-12% Paddenhoek,5 
d) Geschillen van bestuur ........... N. (A. VRANCKX) 14-15V2 Paddenhoek,S 
e) Ambtenarenrecht ............. N. (R. S_ENELLE) * 45 uur/jaar Univ., 2 

I I I 
-

I 
*dag en uur later te bepalen 



F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: C. Publiekrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f) Wijsbegeerte van het recht ......... N. (R. DEKKERS) 11-13 Paddenhoek, 5 
V.T.B. 

g) Staatsfilosofie ............... N. (F. PEETERS) * 45 uur/jaar Univ., 2 
h) Overzicht van de Europese verdragen ... N. (E. VAN BOGAER T) 17-18% Korte Meer, 3 
i) Internationale instellingen ......... N. (G. VAN OUDENHOVE) 11-12% Kouter, 1 
j) Overzicht van de instellingen en van de 

wetgeving van de nieuwe staten ...... N. (H. ADRIAENS) 14-16 Paddenhoek, 5 

- k) Deontologie van de juridische beroepen .. N. (F. VAN ISACKER) 14-15% Univ., 2 
~ 
0\ 1) Informatica ................ N. (J .B. QUINTYN) 9-10Y2 Korte Meer, 9 
I m) Vergelijkend persrecht ........... N. (F. VAN ISACKER) 14-15% Univ., 16 

n) Wetgevingstechniek ............ N. (R. DE MEYER) 15%-17 Paddenhoek, 5 
o) Europees institutioneel recht ... ..... N. (G. VAN OUDENHOVE) 14-15% Kouter, 1 
p) Economisch recht ............. N. (G. SCHRANS) 15-16Y2 Kouter, 1 
q) Financieel recht .............. N. (G. SCHRANS) 17-18 Kouter, 1 
r) Juridisch statuut van de 

communicatiemedia ............ N. (P. KLUYSKENS) 15%-17 ,Univ., 16 
s) Eén of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen;. doch met goedkeuring 
~ 

van de examencommissie. 
- -- ------ -- -------·- --L- ---

* dag en uur later te bepalen 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : D. Strafwetenschappen 

Leergangen Titularis maamiag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........... N. (E. SPANOGHE) 14-16 Paddenhoek,5 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) Paddenhoek,5 

-
3. Beginselen van internationaal strafrecht 

(volkenrechtelijk strafrecht) . . . . . . . . . . N. (W. CALEWAERT) 9-11(2) Univ., 16 

4. Strafkunde .................. N. (C.J. VANHOUDT) 11Y2·12% Univ., 16 

5. Criminologie ................. N. (W. CALEWAERT) 11-13 Univ., 16 

GRONDIGE VAKKEN -~ 6. Grondige studie van vraagstukken van 
-...l 

I 
strafrecht, met in begrip van praktische 
oefeningen ................... N. (C.J. VANHOUDT) 10-12 Paddenhoek, 5 

7. Çirondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van 
praktische oefeningen ............. N. (C.J. VANHOUDT) 11-13 Univ., 16 

VAKKEN NAAR KEUZE 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 
a) Vergelijkend strafrecht .......... N. (C.J. V ANHOUDT) 8%-10 Univ., 16 

b) Vergelijkende strafvordering ........ N. (C.J. VANHOUDT) ll-l2Y2 Univ., 16 

c) Gerechtelijk geneeskunde ......... N. (F. THOMAS) 14-15% J. Kluyskensstr., 27 
d) Beginselen van de psychiatrie ....... N. (E. VER BEEK) 12-13 A.Z. 
e) Beginselen van de criminalistiek ...... N. (F. THOMAS) 10-11% J. Kluyskensstr ., 27 
f) Beginselen van de wetgeving op de 

jeugdbescherming ............. N. (G. DE BOCK) 16-17 Pasteurlaan, 2 
-- ___j -

(2) =tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID ~ 

, 

3e Licentie in de-rechten, richting: D. Strafweten~hap}len 

Leergangen Titularis 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.g) Wetgevingstechniek ............ N. (R. DE MEYER) 15%-17 Paddenhoek,5 

h) Deontologie van de juridische beroepen .. N. (F. VAN ISACKER) 14-15% Univ., 2 

i) Beginselen vàn het boekhouden ...... N. (C. DE 
PELSEMAEKER) 14-15% Univ., 2 

j) Informatica .. ............... N. (J .B. QUINTYN) 9-10% Korte Meer, 9 

k) Sociale criminele profylaxe ........ N. (C.J. VANHOUDT) 10.11% Univ., 16 

1) één of meer op andere leerplannen voor--~ komende cursussen, doch met goedkeuring 
00 van de examencommissie. 
I 

.. 
, 

' 

-· 

-



_, 
~ 
\0 
I 

Leergangen 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........... 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Collectief arbeidsrecht ............ 
4. Arbeidsecanomie ............... 
5. Sociaal·procesrecht ..... .......... 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van arbeidsrecht, met 

inbegrip van praktische_ oefeningen ...... 
7. Grondige studie van vraagstukken van 

sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........... 

VAKKEN NAAR KEUZE 
8. Vier cursussen gekozen uit de hierna opg~ 

somde, met dien verstande dat één ervan ver· 
band houdt met de rechtsvergelijking en dat de 
totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 
a) Vergelijkend sociaal recht ......... 
b) Internationaal sociaal recht . . . . . . . . 
c) Sociale en economische geschiedenis ... 
d) Nijverheidsrecht .............. 
e) Ziekenhuiswetgevirig ............ 
f) Demografie ............ " ... 

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
"' 

3e Lice~tie in de rechten, richting : E. Sociaal recht . 

Titularis maamJag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

' 
' . 

N. (E. SPANOGHE) 14-16 Paddenhoek, 5 

I 

~ . 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) Paddenhoek, 5 · 

N. (H. LENAERTS) 9·13(1) Univ., 2 

N. (A. DEVREKER) 10Yz·l1Yz Univ., 2 

N. (H. LENAERTS) 14-15 ~ Univ., 2 

N. (H. LENAERTS) 9·13(2) Paddenhoek,5 
~ 

' 

N. (U. DEPREZ) 10Yz.l2Vz Paddenhoek,5 

-

-
N. (H. LENAERTS) 15Yz.17 Univ., 2 

N . 15%·17 Univ., 2 

N. (C. VERLINDEN) 14-16 Paddenhoek,5 

N. (P. KLUYSKENS) 
A' 

15%·17 Univ., 16 
I 

N. (U. DEPREZ) 15%·17 Paddenhoek,5 

N. (M. VERSICHELEN· 
TERRYN) 

- ---- L__ ____ --- --- - · 

14%·16 ~ddenhoek,5 

(2) =tweede halfjaar 



. I -VI 
0 
I 

/ 

Leergangen 

g) Wetgevingstechniek ............ 
h) Deontologie van de juridische beroepen .. 
i) Wijsbegeerte van het recht ......... 

j) Grondige vraagstukken van het 
auteursrecht ................ 

k) Sociale psychologie ............ 
l) Informatica ................ 
m) Economisch recht ............. 
n) Eén of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. · 

' -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : E. Sociaal rec.ht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

" 

N. (R. DE MEYER) 15V2-17 Paddenhoek, 5 

N. (F. VAN ISACKER) 14-15V2 Univ., 2 

N. (R. DEKKERS) 11-13 Paddenhoek, 
V.T.B. 

N. (F. VAN ISACKER) 15V2-17 Univ., 16 

N. (P. GHYSBRECHT) 16-17V2 Univ., 2 

N. (J.B. QUINTYN) . 9-10% Korte Meer, 9 

N. (G. SCHRANS) 15-16% Kouter, 1 

. 
\ 

-
. 



-va -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

.Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen •••• 0 •• 0 0 • 0 N. (E. SPANOGHE) 14-16 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen • • • • • 0 •••••• • ••• 0 • 0 N . 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 

3. Economisch recht ...... . ... . .. . . N. (G. SCHRANS) 15-16 1,2 (30 uur/jaar) 

4. Financieel recht • 0 • •• 0 0 ••••••••• N. (G. SCHRANS) I 7-18 

5. Openbare financiën ..... . . . ...... N. (F. AMERIJCKX) 11-13 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van ~ 

fiscaal recht, met inbegrip van N. (I. CLAEYS-
praktische oefeningen ••• 0 •• 0 •• •••• BOUÜAERT) 11-13 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van N. (Y. SCHOENTJES-
praktische oefeningen • 0 • • ••••• •••• MERCHIERS) 16-18 

VAKKEN NAAR KEUZE 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 

a) Vergelijkend fiScaal recht 0 • ••••••• N. (I. CLAEYS-
'" ' 

BOUÜAERT) 9V2-11 

b) Vergelijkend handelsrecht ... • ·· .. . .. N. (S. FREDERICQ) 10-11Y2 

c) Europees economisch recht ........ N. (G. SCHRANS) 14-16 

d) Europees monetair, financieel en fiscaal N. (1. CLAEYS-
recht · ...... ............... BOUÜAER1) ll-12Ih 

e) Nijverheidsrecht .............. N. (P. KLUYSKENS) 151h-17 

f) Verzekeringen ............... N. (S. FREDERICQ) . 17-18Y2 

Plaats 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek,5 

Kouter, 1 

Kouter, 1 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek 
V.T.B. 

Kouter, 1 

Univ., 16 

Paddenhoek, 5 

Kouter, 1 

Univ., 16 

- Paddenhoek~ 5 



--- -· -· - -·--

~· 

FACULTEIT-VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal r~cht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

g) , Grondige vraagstukken van het 
auteursrecht ................ N. (F. VAN ISACKER) 15-17% Univ. , 16 

h) Zeerecht · . . . . . . . . . . . . , . . . . . N. (S. FREDERICQ) 8%-9% Univ., 16 

i) Deontologie van de juridische beroepen .. N. (F. VAN ISACKER) 14-15% Univ., 2 

j) Informatica ................ N. (J .B. QUINTYN) 9-10Yz Korte Meer, 9 

k) Boekhouden voor vennootschappen, met N. (C. DE 
inbegrip van praktische oefeningen .... PELSEMAEKER) 8Yz-10 Univ., 16 

1) Vennootschapsrecht- grondige studie met N. (Y. SCHOENTJES-
seminarieoefeningen ............ MERCHIERS) 9-10% Mageleinstr., 16 

m) Internationaal economisch recht . . . . . . N. (G. SCHRANS) 16-17% Paddenhoek,5 

n) Internationaal financieel recht ....... N. (G : SCHRANS) 17Yz-19 Paddenhoek, 5 

o) Internationaal fiscaal recht ........ N. (1. CLAEYS-
BOUÜAERT) 11-12% Kouter, 1 

p) Eén of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

-
.. 

- _, -



-~ w 
I 

- Leergrz'fl6en 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeninpn ........... 

2. Fiscaal recht, met inbeJJip van 
praktische oefeningen . . . . . ... . . . . . . 

3. Internationale instellinpn .... ........ 
4. Europ(fes institutioneel recht .......... 
S. Europese rechtspraak en rechtspleging .... 

GRONDIGEVAKKEN 
6. Grondige studie van vraaptukken van 

volkenrecht .................. 
7. Grondige studie van vraagstukken van 

internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen ............. 

VAKKEN NAAR KEUZE 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 

a) Vergelijkend internationaal privaatrecht . . 
b) Vergelijkend recht van de lidstaten van 

de Gemeenschappen . . . . . . . . . ·. . . . 

c) Europees economisch recht ........ 
d) Europees sociaal recht ........... 
e) Europees monetair, financieel en fiscaal 

recht .................... 
0 Europees nucleair recht .......... 

(*) =dag en uur later te bepalen 

. . -
FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richtina: G. Internationaal r~ht 

Ti tultuis 1111la1uJag 1 dinsdag woensdag donderdog vriidog zaterdag Plllllts 

N. (E. SPANOGHE) 14-16 Paddenhoek, S 

N . 9-11 (t;o uur theode + 30 uur prak. oef./jaar) Paddenhoek, S 
N. (G. VAN OUDENHOVE) ll-l2Y3 Kouter, 1 
N. (G. VAN OUDENHOVE) 14Y3-16 Kouter, 1 
N. (M. STORME) _ 16-18 Univ., 2 

N. (E. VAN BOGAERT) .• (60 uur/jaar) 16-17% Korte Meer, 3 

N. (E. SPANOGHE) 10Y3-12% Paddenhoek, s 

N . * 45 uur/jaar Univ., 2 

N. (M. STORME) 18-l9Y3 Paddenhoek,S 

N. (G. SCHRANS) -, 14-16 Paddenhoek,S 

N. (H. LENAERTS) 14-15Yl Paddenhoek,S 

N. (I. CLAEYS-
BOUÛAERT) 11-12% Kouter, 1 
N. (G. SCHRANS) * 30 uur/jaar Univ., 2 

- ·---
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

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

I 

g) Vergelijkend burgerlijk recht 

h) Vergelijkend handelsrecht 

i) Vergelijkend procesrecht 

j) Vergelijkend gron~wettelijk recht 

k) Vergelijkend administratief recht . 

l) Internationaal medisch recht 

m) Hedendaagse politieke problemen 

n) Informatica 

N. (J. LIMPENS) 

N. (S. -FREDERICQ) 

N. (M. STORME) 

N. (A. VRANCKX) 

N. (A. VANDER 
STICHELE) 

N. (R. DIERKENS) 

N. (A. VAN BILSEN) 

N. (J .B. QUINTYN) 

o) Politieke problemen van de nieuwe staten . IN. (A. VAN BILSEN) 

p) · Problemen van gewestelijke, politieke en 
ecof1omische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ... .......... IN. (A. VAN BILSEN) 

q) Externe betrekkingen van de 
Gemeenschappen . . . . . . . . . 

r) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen . . . . . . . . 

s) Eén of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

N. (G. VAN 
OUDENHOVE) 

N. (T. LUYKX) 

(2) = tweede halfjaar 

I I I I 
11-12Y2 

10-11% T 
(45 uur/jaar) 11-13 

9%-11 I I 
11%-13 I 

8%-10 

11-12% 

9-10% 1 

11-12% 

11-12% 

t l 14-17(2) 

I I 9Y~ll 

zaterdag Plaats 

Paddenhoek, 5 

Univ., 16 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek,5 

Paddenhoek, 5 

- Apotheekstr., 5 

Paddenhoek, 5 

Korte Meer, 9 

Univ., 16 

Univ., 16 

Kouter, 1 

Univ., 16 
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FACULTEIT VAN DE RECHISGELEERDHEID 

.. 
3e Licentie in de rechten, richting: H. Geschiedenis van het recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. 1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........... N. (E. SPANOGHE) 14-16 

2. Fiscaal recht, met in begrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 9-11 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef.fjaar) 

3. Geschiedenis van de privaatrechtelijke 
instellingen, met inbegrip van het 11-12 
kanoniek recht ................ N. (J. VAN ROMPAEY) 16-18 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke 
instellingen . . . . . .. . . . . . ~ . . . . . . . N. (M. BAELQE) * 60 uur/jaar 

5. Oud-Vaderlands recht .............. N. (J. VAN ROMPAEY) 1(}.11 

GRONDIGEVAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

Romeins burgerlijk recht ........... N. (W. ROELS) 16-18(1) 

7. Grondige studie van geschiedkundige 
vraagstukken van hedendaags recht ...... N. (R. VAN CAENEGEM) * 30 uur/jaar 

VAKKEN NAAR KEUZE 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 
a) Vergelijkend burgerlijk recht ....... N. (J. LIMPENS) 11-12Y2 

b) Vergelijkend handelsrecht ......... N. (S. FREDERICQ) 10-11Y2 

c) Vergelijkend procesrecht ......... N. (M. STORME) ( 45 uur/jaar) 11-13 

d) Pandecten .................. N. (R. DEKKERS) 10-11% 

e) Vraagstukken van internationaal recht ... N. (E. VAN BOGAERT) 14-15% 

f) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ............ N. (T. LUYKJÖ. 9Yl-11 

-- ----- -

* dag en uur later te bepalen (1) = eerste halfjaar 

'· 

zaterdag Plaats 

Paddenhoek,5 

Paddenhoek,5 

Univ., 16 

Univ., 2 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Paddenhoek, 5 

Univ., 16 
i 

Paddenhoek, 5 

Univ., I 

Korte Meer, 3 

~ 
Univ., 16 

I 
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FACULTEITVAN DE ~ECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht 
~ 

/ 

Leergrznren Titularis moandaK dinsdag woensdag dondeuizg vrijdllg zaterdllg Plaats 

g) Wetgevingstechniek ............ N. (R. DE MEYER) 15%-17 

h) Deontologie van de juridische beroepen · . . N. (F. VAN ISACKER) 14-15% c...... · Univ., 2 

i) Codificatie van het bur1erlijk recht in de 
19e eeuw N • * 45 uur/jaar Univ., 2 . . . . . . . . . . . . . . . ....... 

j) Wijsbegeerte van het recht ......... N. (R. DEKKERS) 11-13 Padd(~nhoek VTB 
k) Staatsfilosofie ............... N. (F. PEETERS) • 45 uur/jaar Univ., 2 
1) Historische kritiek toeppast op de 

rechtsstudie ................ N. • 45 uur/jaar Univ., 2 
m) Eén of meer op andere leerplannen voor-

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. .... 

n) Geschiedenis der oudoosterse 
instellingen . . . . . . . . . . . . . . .. . N . 45 uur/jaar 

.... 

. ' 

J 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

, -
* dag en uur later te bepalen 



·Ul 
~ 

J. 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrQ~g zaterdag 

' 
1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 

van praktische oefeningen .......... N. (W. DELVA) 15Yz-17Yz 

2. Notariële deontologie, met in begrip van 
I 

praktische oefeningen ............ N. (F. VAN ISACKER) * 15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar 

3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van N. (C. DE 
praktische oefeningen ...... • . ..... PELSEMAEKER) * Ü uur theorie + 15 uur prak. oef./jaar 

4. 
I 

Juridische organisatie van het kredietwezen 
I 

9-10% 
met inbegrip van praktische oefeningen . . . . N. (V. DE RIDDER) (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) 

5. Grondige studie, met in begrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 

• 3 7% uur theorie + 22% uur prak. oef./jaar) ~ het burgerlijk recht . . ........... N. (E. SPANOGHE) 

6. Grondige studie, met inbegrip van ·praktische 
oefeningen in verband înet het notariaat, van N. (I. CLAEYS- 10.11(1) 
het vennootschapsrecht ........... BOUÜAERT) (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen ·in verband met het n<?tariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht . . . . . . . N. (M. STORME) ~ 9-11(2) 

8. Grondige studie, met inbegrjp van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 

. het internationaal privaatrecht ....... N. (E. SPANOGHE) * 15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar 

9. Grondige studie, met inbegrip van praktische. 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het administratief recht ........... N. (A. VRANCKX) 11-12 

v 

• dag en uur later te bepalen _(2) = tweede halfjaar 

. . .. 

Plaats 

Paddenhoek,5 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 16 

Univ., 2 

. Kouter, 1 

Univ., 2 

Univ., 2 

Paddenhoek, 
V. T.B. 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische ~ 

oefeningen in .. yerband met het notariaat, van N. (I._CLAEYS-
het fiscaal recht ................. BOUUAERT -~-(}11(2) Kouter, 1 

11. Opstellen van akten ......... ..... N. 9-13 
. 

Paddenhoek,S 

Opmerking: 
Alleen de licentiaten in de rechten worden toege-
laten tot deze proef, en worden ondervraagd over . . - --V\ 

00 

bovenstaande vakken die niet het vo.orwerp hebben 
uitgemaakt van ·het examen voor het behalen van 

' I hun graad. 

\ ' 

I 

.. 

-
' 

(2) =. tweede halfjaar 



-~ 
\0 
I 

Leergangen 

1. De algemene beginselen van het recht .... 

2. Een overzicht van de hedendaagse 
geschiedenis ................. 

3. De encyclopedie van het recht ........ 

4. Een overzicht van de geschiedkundige 
kritiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Ziellrunde, 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 ............... 

(*) =vanaf 1 januari (15 weken) 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
.. 

le Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W.DELVA 8Vz-12 Blandijnberg, 2 

J. DHONDT 9-11 Blándijnberg, 2 

W. CALEWAERT 11-13 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

P.GHYSBRECHT 16-18% Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL . 16-18 Blandijnberg, 2 

J. VAN ROMPAEY 10.12(*) Paddenhoek 

C. VERLINDEN 30 uur/jaar J Blandijnberg, 2 

-

I -
I 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
' 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag _woensqag qonderdlzg . vrijdag zaterdag Plaats 

1. Een overzicht van de instellingen van de 
nieuwe staten ................ H. ADRIAENS 14-16 Univ., 2 

' 
2. Algemene statistiek, met praktische 

oefeningen· . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. PICARO - 14-15~ Paddenhoek 

·3. Het natuurrecht ............... W. CALEWAERT 9-11 Blandijnberg, 2 

4. Administratief recht, partim . . . . . . . . . A. MAST 10-12 (2) 
15-16 {2) Paddenhoek -~ 

I 

5. Administratief recht, partim : algemene -
begrippen van geschillen van bestuur .... A. VRANCKX 9-l()lh(2) Paddenhoek 

6. Volkenrecht en internationale instellingen N. (E. VAN BOGAERT) 16-17~ . Paddenhoek 

7. -· De staathuishoudkunde I Ie I I I I I I I I M. VAN MEERHAEGHE 10-12 Paddenhoek 

8. Het staatsrecht I I I I I I I I I I I I I I I A. MAST . 10-12 (1) 
15-17 (1) Paddenhoek 

9. De sociologie ................ M. VERSICHELEN-
TERRYN 1()1/l-12~ Univ., 2 

-, 

~ . 
~ ' 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
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I FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
r • 

1 e Licentie in de staatswetenschappen 

Leergangen Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I .. 1. De wetgevÎilg van Kongo .......... H. ADRIAENS ~ 16-17% I Univ., 2 

2. De openbaxe fmanciën ............ F. AMERIJCKX 11-13 Paddenhoek,5 

3. De grondige studie van vraagstukken 
i • '" 

lopende over de algemene statistiek, met t -. : 
praktische oefeningen ............ H. PICARD 16%-18 Univ., 2 

4. De diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen T. LUYKX .- 9%-11 Univ., 16 ............. 

5. De politieke aaxdrijkskunde ......... L. DE SMET 8%-9% Blandijnberg, 2 -0\ 6. De hedendaagse politieke geschiedenis - van België . .................. T. LUYKX 14-15% Univ., 16 
7. Het vergelijkend grondwettelijk recht .... A.VRANCKX 9%-11 1 I Paddenhoek,5 

8. De staathuishoudkunde (bijzondere stof) .. A. VLERICK 11-12Y2 Univ., 2 

9. Het staatsrecht (bijzondere stof) ..... A. MAST 15-16 (2) Univ., 2 

-

-. 

(2) =tweede halfj~ax 
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·FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de staatswetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over de open bare fmanciën, met 
praktische oefeningen ............ F. AMERIJCKX 10-12 

2. = Dergl'ondige studie van vraagstukken 

3. 
4. 

5. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

lopende over het s~tsrecht, met praktische -· - c 
~ " ·- " 

oefeningen . . . . . . . . . .. . . . . : . . . A. MAST 17-18% :.. :""-

De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9--10% 
' Een overzicht van 'de Belgische fiscale 
wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-11 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 14-16 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén vak te kiezen onder de volgende : 
Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12% 
De volksbeschrijving ............. M. VERSICHELEN-

TERRYN 14%-15% 

De hedendaagse geschiedenis van handel en 
nijverheid .................. J. DHONDT 9--10 
Hedendaag~ vraagstukken van inter-
nationale politiek .............. E. VAN BOGAERT 14-16 

De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10% 
Het volkenrecht (bijzondere onderwerpen) . . E. VAN BOGAER T 17%-19 
De sociale wetgeving . . . . . . . . . ; . . . L. MERCHIERS 10%-12 
Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijke-technische ontwikkeling, met 60 uur/jaar - dag en uur later te bepalen 
praktische oefeningen ............ J.-B. QUINTYN 

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

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 sociale-, in de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit zoniet kunnen zii van bet examen uiteesloten worden. 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 

~ .. - Univ., 2 .. 
Univ., 16 

Paddenhoek, 5 

Univ., 2 

Padde~oek, 5 

Paddenhoek, 5 

Univ., 16 

Korte Meer, 3 

. Univ., 16 , 
Korte Meer, 3 

Univ., 2 

Korte Meer, 9 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- 1 e Licentie in de sociale wetenschappen 
-

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Openbare financiën ............. F. AMERIJÇKX 11-13 Paddenhoek,5 

2. De volksbeschrijving ............. M. VERSICHELEN"" 
TERRYN 14Yz-15Yz .- Paddenhoek, 5 

3. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de algemene statistiek, met 
praktische oefeningen ............ H. PICARO 16%-18 Univ., 2 

4. Het administratief recht (bijzondere stof: 
openbare onderstand en volksgezondheid) L. MERCHIERS 14%-16 Univ., 2 -0\ 

w 
I 

5. Internationaal arbeidsrecht ......... H. LENAERTS 13%-14% Univ., 2 

6. De sociale wetgeving . . . . . . . . . . . . . L. MERCHIERS l()lh-12 Univ., 2 

7. Sociale voorzieningen ............ U.DEPREZ 8Yz-10 Criminologie 

8. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de sociologie, met 
praktische oefeningen ............ M. VERSICHELEN- 13%-14% Paddenhoek, 5 

' TERRYN 15Yz-16Yz - Univ., 16 · 

' 

~ 



-~ 
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1. 
2. 
3. 

4. 
.5. 

6. 

7. 
8. 

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. MERCHIERS 9-107'2 
Geschillen van sociaal recht ......... H. LENAERTS 107'2-127'2(1) ' 
De geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels N. .. .. - 87'2-107'2 ........... 
Vergelijkend arbeidsrecht , .......... H. LENAERTS ' 1 01/z-12(2) 
De staat- en de sociale huishoudkunde 
(bijzondere stof) . . . . . . . . . . . . . . . A. VLERICK 11-127'2 
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 

U. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén vak te kiezen onder de volgende: 
De vergelijkende burgerlijke instellingen . . . J. BLONDEEL 107'2-11~,2 ' 

De beginselen van de antropologie en van de 
etnografie .................. R. CLIQUET 147'2-16 
De biologie toegepast op de sociale \ 

wetenschappen ............... R. CLIQUET 18-197'2 
De economische politiek in de nieuwe staten M. VAN MEERHAEGHE 107'2-12 
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, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 
Univ., 2 

:- Univ., 16 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 
Univ., 16 
Univ., 2 

T 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 
Univ., 2 

Korte Meer, 9 



- FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
' 

1 e Licentie in de bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. Het administratief recht (bijzondere stof, 

partim: openbaar en privaat domein; wegen-
bouw; rooilijnen; urbanisme) ........ R. SENELLE 9%-11 %(2) Univ., 2 

2. De begrotingswetgeving van staat, 
provinciën en gemeenten .......... F. AMERIJCKX 14-16(2) Univ., 2 

3. De openbare financiën . . . . . . . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 .. Univ., 2 

4. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de algemene statistiek, 
met praktische oefeningen ..... . .... H. PICARO 16Yz-18 Univ., 2 -0\ 5. Het stelsel van het vervoer en het verkeer .. A.DEVREKER S'h-10 Univ., 16 

VI 

I 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 
politiereglementen) ............. L. MERCHIERS 14-15Yz Univ., 2 

7. Het burgerlijk recht, boek I met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... W.DELVA 9-12 Paddenhoek 

8. De geschiedenis van de bestuursinsteUingen 
" 

van België ... . .............. M. BAELDE llYz-13 Univ., 2 

9. Het burgerlijk recht, boek 11 met inbegrip 
van praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 14-15Yz(2) Univ., 2 

.. 
10. De openbare diensten en de bestuursorga-

nismen met een economisch doel .... . ~ . A. VLERICK 15-17 Univ., 2 

11. Geschillen van bestuur ............ A.VRANCKX 15Vl-17 Univ., 2 
- -- - - ------ - --

(2) = tweede halfjaar 



Leergangen 

12. De grondige studie van vraagstukken, 
lop~nde over de staathuishoudkunde, met 
praktische oefeningen . . . . _. . . . : . . . 

13. Rationele principes van de inrichting van 
de arbeid in openbare besturen ..... 

EEN CURSUS NAAR KEUZE UIT: 
14. I 

FACULTEITVAN i>E RECHTSGELEERDHEID-

1 e Licentie in de bestuurswetenschappen 

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

M. VAN MEERHAEGHE . - 14-16 Univ., 2 
- --

-· · ,~-
R. SENELLE 15-16~ Univ., 2 

J.B.-QUINTYN 60 uur/jaar - dag en uur later te bepalen Korte Meer, 9 

Socio-economische gevolgen van de weten
schappelijke-technische ontwikkeling, met (; I praktische oefeningen : . . . . . . . . . . 

~ · of------------------;r--------------~--~----~--.--------,---------.~------r--------r--------~------------~ 

I 15. met de inStemming van de Faculteit, te kiezen 
onder die welke voorkomen op de program-. 
ma's van deze Faculteit en inz·onderheid op 
die van de licentiaatsexamens in de staat~, in 
de sociale wetenschappen of in de per~ 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. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID -

" 2e Licentie in de bestuurswetenschappen F 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht, ? 

met praktische oefeningen .......... H. LENAERTS 14Vz-16(1) J,Jniv., 2 

2. De grondige studie van vraagstukken \ 
lopende over het administratief recht, ~~ 
(bijzondere stof, partim : openbaar en 
privaat domein; wegenbouw; rooilijnen; 
urbanisme), met praktische oefeningen ... R. SENELLE 9%-11V2(1) Univ., 2 

3. De grondige studie van vraagstukken - lopende over het administratief recht, 
, 

0\ 
........ 

I 

(bijzondere stof, partim :openbare instel-
lingen; v. w.z.; instellingen van openbaar 
nut; stichtingen; erediensten; onderwijs; 
openbare onderstand en volksgezondheid; 
politie en politiereglementen), met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . A. V ANDER STICHELE 10-111/2. Univ., 2 

4. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de openbare financiën, :;. .. 
met praktische oefeningen .......... F. AMERIJCKX 10-12 Univ., 2 

5. De grondige studie van vraagstUkken 
lopende over het stelsel van het vervoer en 
het verkeer, met praktische oefeningen ... A.DEVREKER 14-151/2. Univ., 16 

6. Overzicht van de Belgische fiscale 
.. 

wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-11 Univ., 2 

. . . 

.. 

(1) = eerste halfjaar 



' . 
~·· FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

... 

2e Licentie in de bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. -
~ 

7. De grondbeginselen van het internationaal 
privaatrecht ................. E. SPANOGHE - 15%-17 Paddenhoek 

' -

8. De grondige studie van vraagstukken lopende --
over de open bare diensten en de bestuurs- . . - ... " .. - -. 
organismen met een economi~ch doel, met 
praktische oefeningen ............ A. VLERICK 17-18% Univ., 2 

-
9. Vergelijkend administratiefrecht ..... " A. V ANDER STICHELE 11%-13 Univ., 2 

-0\ 
00 

10. De grondige. studie van vraagstukken lopen-
de over de geschillen van bestuur, met 

J praktische oefeningen ............ A. VRANCKX 14-15%(1) Univ., 2 

... 
.. . ·- -

~ 

I " -
' ' ~ 

~ -
" . 

( 1) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID ' . 
le Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

' 

Leergangen Titularis ma.andag dinsdag 'WOensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

, 

1. De wetgeving van Kongo .......... H. ADRIAENS 16-17V2 Univ., 2 

2. Een overzicht van het Belgisch en van het 
buitenlands handelsrecht . . . . . . . . . . N . 15-17 Univ., 2 

3. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het staatsrecht, met : 

praktische oefeningen ............ A. MAST 17-18Yz Univ., 2 

4. Vergelijkend grondwettelijk recht ...... A. VRANCKX 1 OYz-12 Univ., 2 

5. Het ontstaan der voornaamste-staten en -0'\ 
\0 

I 

hun ontwikkeling gedurende de moderne 
tijden .................... F. PEETERS 10-11 11-13 Univ·., 16 

6. Het internationaal privaatrecht · ....... E. SPANOGHE 14-15V2 Univ., 2 

7. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de beginselen van het 
volkemecht, met praktische oefeningen ... E. VAN BOGAERT 11-12V2 . Korte Meer, 3 

8. De consulaire wetgeving en reglementen ... E. VAN BOGAER T 11-12Yz Korte Meer, 3 

9. De staathuishoudkunde, (bijzondere I 

- leerstof) ................... A. VLERICK ll-12Yz Univ., 2 

10. De economische aardrijkskunde ..... -.. L. DE SMET 8V2-llih Blandijnberg, 2 
.. 



..... 
'I 
0 
I 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
.Diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen ............. T. LUYKX 9%-11 
De diplomatieke stijl ............ F. PEETERS 11-12 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het j,nternationaal privaat- .. -
recht, met praktische oefeningen ...... E. SPANOGHE 14-15% 
Het volkenrecht, (bijzondere stof) ...... E. VAN BOGAER T 14-15% 
De grondige studie vari vraagstukken 
lopende over het volkenrecht, (bijzondere 
vakken), met praktische oefeningen ..... E. VAN BOGAERT 9%-11 
Qe handelspolitiek . . . . . . . . . . . . . . N • 16-17% 15%-17 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde; met 
praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE 14-16 

11. CURSUSSEN ·NAAR KEUZE : 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 
Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12% 
De hedendaagse geschiedenis van handel 
en nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . J. OHONOT 16-17% 
Actuele vraagstukken van mternat10nale 
politiek ................... E. VAN BOGAERT 16-18 
Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijk~technische ontwikkeling, met 60 uur/jaar- dag en uur later te bepalen 
praktische oefeningen ............ J.-B. QUINTYN 10%-12% 

of 
met instemming van de Faculteit, onder 
die welke voorkomen op de programma's 
van deze faculteit en inzonderheid op 
die van de licentiaatsexamens in de 
staats-, sociale of bestuurswetenschappen. 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

zaterdag Plaats ~ 

Univ., 16 
Univ., 16 

Paddenhoek 
Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Korte Meer, 3 

· Korte Meer, 3 



-~ -

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I 'WOensdag I donderdag I vrijdag 1 zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... I R. VERBIST 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 
(wel in 72-73) ...... . 

3. De algemene methodenlee~ 

4. De bijzondere methodenleer der vakken 
die voorkomen op de programma's van het 
middelbaar, normaal en technisch on~erwijs 

K. DE CL.ERCK 

A.GERLO 

G. DE BOCK 

17-19 (1) 

17-19 

9%-11% 

14-16 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in de pers- en communicatiewetenschap · 

/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'woensdag donderdag vrijdag zaterdag 'Plaats 

, -1. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, film, 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 aardrijkskundè . . ....... L. DE SMET 8%-9% Blandijnberg, 2 

.4. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België .................... T. LUYKX 14-15% Univ., 16 --..J 5. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9%-11 . Univ., 16 

N 

I 6. De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10% Univ., 2 .. 

7. Internationale economische betrekkingen 
en instellingen ................ M. VAN MEERHAEGHE 16%-1814 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 15%-17 Univ., 16 

CURSUSSEN NAAR KEU ZE : 
Eén cursus door de examinandus te kiezen - "' 
uit: 

... 

11, Grondige studie van de geschreven pers in 
binnen- en buitenland ............ P. KLUYSKENS 45 uur/jaar Univ., 16 



-FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- . • .. 

le Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

..,. 

12. Grondige studie van vraagstukken van de 
psychologie van de communicatie . . . . . . N . 45 uur/jaar Univ., 16 

13. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de telecommu-
nicatie .................... J.-B. QUINTYN 9-101/2 Korte Meer, 9 

14. Grondige studie van de audio-visuele com-
municatiemedia, met praktische oefeningen J. BRIERS 14-16 (60 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) Univ., 16 

15. Grondige studie van vraagstukken van de M.E. VAN 

- sociologie van de comil]unicatie ....... VAERENBERGH ç 
8Y2-l0 Univ., 16 

-..J w 16. Grondige studie van vraagstukken van het 
I auteursrecht ................. F. VAN ISACKER 16-171/2 Univ., 16 

17. Vergelijkend persrecht ............ F. VAN ISACKER 14-15Y2 Univ., 16 

18. Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijk~technische ontwikkeling met / 

praktische oefeningen .. ' ......... J.-B. QUINTYN 101h-12Y2 Korte Meer, 9 
of 

19. met instemming van de Faculteit, onder die 
welke in de Rijksuniversiteit te Gent voor-
komen op het leerplan van licenties of van 
doctoraten 

~ 

.. 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 



--...l 
~ 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

... FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsckzg woensdag donderdag vrijdag 

De geschiedenis van de Belgische pers, 
radio, film en televisie ............ T. LUYKX 11-12% 

Het juridisch statuut van de communicatie-
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.E. VAN V AERENBERGH 8%-10 

De psychologie van de communicatie .... P. GHIJSBRECHT 15-16 

Hedendaagse vraagstukken van internatio-
nale politiek ................. E. VAN BOGAERT 14--16 

Een overzicht van de financiële economie V. DE RIDDER 9-10% 

Eén cursus naar keuze door de examinandus 
gekozen uit de lijst der cursussen naar keuze 
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 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. 

(1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 

I 

i 

I 

I 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

' 
Enige proef licentie in de pers- en ·communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Zeven verplichte cursussen van de 
"speciale leerstof" 

1. De ontwikkeling van de communicatie-
' media (pers, radio, film, 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 geschiedenis van de Belgische pers, 
radio, film en televisie . ........... T. LUYKX 11-12% Univ., 16 

4. Het juridisch statuut van de communicatie-

- media, met inbegrip van het auteursrecht .. P. KLUYSKENS 15Vz-17 ~niv. , 16 
-....J 
VI 5. De plichtenleer bij de communicatie .... F. VAN ISACKER 10-12(1) Univ., 16 
I 

6. De sociologie van de communicatie ..... M.E. VAN VAERENBERGH 14-15Vz Univ., 16 

7. De psychologie van de communicatie .... P. GHIJSBRECHT 15-16 Univ., 16 

Il. Drie verplichte vakken uit de "algemene leer-
stof" van de licentie die echter verschillen naar de 
aard van het door de afgestudeerde bekomen eind-
diploma - -· 

Groep A : afgestudeerden van de 
- Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 

met eraan verbonden Hoger Instituut 
- Faculteit van de Rechtsgeleerdheid en 

School voor Criminologie. 
-Afdeling "Alle Wapens" van de Konink-

lijke Militaire School. .. 
1. De Gntwikkeling van de natuurwetenschappen . 

sedert de 19e eeuw ............. J.-B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 
~ -- ----------------- - - - --

( 1) = eerste halfjaar 



-..... ;r 
0\ 

I 

" 

" - FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID ... 

Enige proef licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag dimderdag 

2. Een overzicht van de financiële economie .. V. DE RIDDER 

3. Internationale economische betrekkingen en 
instellingen •••••••• • 41' •• •••••• M. VAN MEERHAEGHE 16-%-181'4 

Groep B : afgestudeerden van de 
- Faculteit v.d. Economische Wetenschappen 

1. De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw ........ . .... J.-B. QUINTYN - 9-10V2 

2. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België .................... T. LUYKX 14-15% 

3. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9%-11 

Groep C : afgestudeerden van de 
- Faèulteit van de Wetenschappen 
- Faculteit van de Geneeskunde met eraan 

verbonden Hoger Instituut en Centrum 
- Faculteit van de Farmaceutische Weten:.. '. 

schappen 
- Faculteit van de Toegepaste Weten-

schappen 
- Polytechnische afdeling van de Konink-

lijke Militaire School 
1. De politieke aardrijkskunde ......... L. DE SMET 8V:z-9% 

2. · De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9%-11 

3. De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 

'-------- . --- --'----- - -- - -----

: 

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10Yl Korte Meer, 3 

r 
Korte Meer, 3 

r 

Korte Meer, 9 

Univ., 16 

Univ., 16 

I ' 

..,. 
Blandijnberg, 2 

Univ., 16 

9-11 Univ., 16 
,_ 



J 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
) 

-. 
Licentie in het sociaal recht / 

. , -· 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Arbeidsrecht . . . . . . . . . . ·. . . .' : . . . L. MERCHIERS 9-101/z Univ., 2 

. 2. Arbeidseconomie .............. A. DEVREKER 14-15(2) Univ., 16 

3. Sociale voorzieningen ............ U.DEPREZ 8!h-10 Criminologie 

4. Nijverheidsrecht ............... P. KLUYSKENS 22!h uur/jaar Univ., 2 

5. Geschillen van sociaal recht ......... H. LENAERTS 10Yz-12Yz(l) Univ., 2 

6. Internationaal sociaal recht ......... H. LENAERTS 131/z-141/z Univ., 2 

- 7. Vergelijkend sociaal recht .......... H. LENAERTS 1()1/z-12(2) Univ., 2 
-.....1 
-.....1 

I 
8. Praktische oefeningen over sociaal recht ... U.DEPREZ 30 uur/jaar ·Criminologie 

-
-

1 

, 

-

.". 

(1) =eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar 



-~ 
00 
.I 

Leergangen 

1. Overzicht van de Europese verdragen .... 

2. Europese politieke ontwikkeling ...... 

3. De externe betrekkingen van de gem·een-
schappen .................. 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging .. 

5. Statuut van de supranationale ambtenaren 

6. Europees economisch recht : ..... .... 
a) partim : theoretisch gedeelte ....... 
b) partim : toepassingsgevallen ....... 

7. Europees sociaal recht .... ·-.. ...... 
8. Europees monetair, financieel en fiscaal 

recht ..................... 

9. Europees nucleair recht . . . . . . . . . . . . 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de 
gemeenschappen ............... 

11. De instellingen van de Europese 
gemeenschappen ............... 

... 

' -

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

· L~e~tie in het Europese recht 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VAN BOGAERT 18-191/z Korte Meer, 3 

N. (G. VAN OUDENHOVE) 14-17(1) Paddenhoek, 5 
. . 

G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Paddenhoek,5 

M. STORME 16-18 Paddenhoek,5 

G. VAN OU DENHOVE 10%-11 Paddenhoe~, 5 

G. SCHRANS 14-16 . 
G. SCHRANS 16-17 Paddenhoek, 5 

H. LENAERTS 13Vz-14Vz Univ., 2 
' 

I. CLAEYS-BOUÜAERT 11-13 Univ., 2 

G. SCHRANS 17-18 Paddenhoek,5 

M. STORME 18-19 / Paddenhoek, 5 

N. (G. VAN 
OUDENHOVE) 11-12% Paddenhoek, 5 

(2) =tweede halfjaar 



- FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- Facultatieve cursussen 

Leergangen Titularis 111/landag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- ' 
1. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAEKER 14-lSVz Univ., 2 

2. Sociale psychologie · . . . . . . . . . . . . . P. GHYSBRECHT 16-17% Univ., 

Vrije leergangen 

1. Inleiding tot het bedrijfsbeheer ....... J. DE RIJCK.E 45 uur/jaar 

-......:J 
\0 

I 
" 

. 

' 

.. 

-



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(K.B. van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8 - 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. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- 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 staat 
waarvan sprake in art. 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de rijkswachtofficieren; 
3. de kandidaat-rijkswachtoffici~ren, die in 1962, 1963 of 1964 opge

nomen zijn in de Koninklijke Militaire School en die er geslaagd zijn 
voor het exarrien 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). 

- Tot het doctoraat : 
zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van het diploma van licentiaat . 
in de crimin nlogie. 

OVERZICHTVAN DE STUDJEN 

1 oDe licentie : · 
- de vakken van het examen van licentiaat lopen over twee gedeelten en 

tenminste twee jaar studie; 
- de duur der studiën zal met één jaar verminderd worden ·voor de 

doctors in de rechten en de doctors in de genees-, heel- en verloskunde. 
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2° 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 moe ten aan de Raad van de School tenminste drie maanden vóór de 

voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 
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-00 
N 

I 

Leergangen 

1. Criminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. De encyclopedie van het recht ........ 

3. · Gerechtelijke geneeskunde ......... 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ........ .......... 

5. Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. 

6. Beginselen der strafvordering, met 
praktische oefeningen ............ 

7. Strafkunde ................. 

8. Grondige studie van vraagstukken van straf-
recht met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. 

9. Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde .. 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

1 e Licentie in de criminologie 

Titularis maandag dinsdag 

W. CALEWAERT 

W. CALEWAERT 

F. THOMAS 14-16 16-18 

R. BOEHM 14-15Y2 

-

C.J. VANHOUDT 8%-10 

C.J. VANHOUDT 

C.J. VANHOUDT 11-12 

C.J. VANHOUDT 1ü-11 

P. GHYSBRECHT · 16-17 

" 

WOifnsdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11-12% Univ., 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

f ·- J. Kluyskensstr., 27 

Blandijnberg, 2 

(prak. oef. 15 uur) Univ., 2 

SY:z-10 (prak. oef. 15 uur) Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Blandijn berg, 2 

I 

= I . -
I 

I 

I 



~ I 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE I 

2e Licentie in de criminologie 

Leergangen Titu/atjs maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

1. De bc ginselen van de wetgeving (betreffende 
de jeugdbescherming) •••••• 0 • ••• • G. Dl- BOCK 16-18(2) Pasteurlaan, 2 

2 . . Psychopathologische criminele profylaxe .. P. GHYSBRECHT " 15-15% Univ., 2 

3. Beginselen der psychiatrie • • •• 0 • ••• 0 E. VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

4. De psychiatrische kliniek ••• 0 •••••• E. VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

5. De forensische psychiatrie, met inbegrip 
van de criminele antropologie en de -criminele pathologie • 0 ••••• • 0 • • •• P. GHYSBRECHT 15Y2-l6 Univ., 2 --00 

~ 
6. Beginselen van de criminalistiek ... . ... F. THOMAS 16%-18 J. Kluyskensstr., 27 

I 7. Vergelijkend straf re eh t • • 0 ....... .. C.J. VANHOUDT 9-l 0(1) Univ., 2 

8. De vergelijkende strafvordering ••• 0 • • • C.J. V.ANHOUDT 11-12(2) Univ., 2 

9. Sociale criminele profylaxe 0 ••••••• 0 C.L .VANHOUDT ,, 1(}.11 Univ., 2 

10. Geneeskundige criminele profylaxe • 0 0 • 0 P. GHYSBRECHT 14-15(1) Univ., 2 

11. Beginselen van het internationaal 
strafrecht .................. W. CALEWAERT 9-10 Univ., 2 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Beginselen van scheikundige toxicologie ... A. HEYN.DRICKX 14-16(2) J. Kluyskensstr., 27 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(K.B. van 24 juli 1964) 

JOZEF PLATEAUSTRAAT 26 - Tel. 25.16.64 

GRAAD DIE KAN VERLEEND W0
1
RDEN 

Het Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad en het weten
schappelijk diploma van licentiaat iti de stede bouw, 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. 

OVERZICHTVAN 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 over die vakken 
examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee 
studiejaren aan worden gewijd. · 

De examinandi moeten~ bij het examen in eenmaal of bij het tweede 
examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met 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 postgradüaat-cyclus. 
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1 HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING .. 
; 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 
"' - . 

Leergang Titularis 11111andag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

.. 
I 

1. Encyclopedie van de ruill}-telijke ordening .. L. HENDRICKX 9-10(1) Plat., 22 

2. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
~ 

I 

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 
00 
VI b) deel : economische aardrijkskunde .... L. DE SMET 15-16(2) 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 
I 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, praktische oefeningen : 

a) deel : algemene economische aspecten .. M. ANSELIN 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat., 26 
b) deel : verkeersecanomie ......... J. DENDUYVER 20 uur theorie +10 uur oefeningen/jaar pniv., 2 

7. Sociologische aspecten van de ruimtelijke .. 

ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel : algemene sociologische aspecten .. M.E. VAN VAERENBERGH 1 0-12(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 16 

' 

b) deel: arbeidsvoorziening en tewerkstel-
ling met overeenkomstige planning . . . . M.E. VAN VAERENBERGH 10-12(2) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 16 

(*)=om de veert:j.en dagen (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEliJKE ORDENING EN ONTWIKKEliNG 

Licentie in de sted~bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

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

8. Juridische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen .... R. SENELLE 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke M.E. VAN -· r ~. 
ordening, met pr-aktische oefeningen . . . . 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 

en van het urbanisme ........... L. HENDRICKX 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar 10-11 Plat., 22 -00 
0\ b) deel : studie van de infrastructuur .... N. 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat, 22 

I c) deel : gemeenschapsuitrusting, huis-
vesting en bedrijfsgebouwen ....... A. DE VRIES 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 11V2.-12Yl 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. PICARO -- 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 ko.n echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee 
gedeelten en kunnen er tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 

De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een 
onderwerp met betrekking tot één van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling 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. 22.78.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Wetenschappen verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke 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 voor 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 

cf. p. I 0 en volgende. 

(*) De aggregatie H.S.O. kan niet behaald worden in de richting aard- en delfstofkunde. 
De houders van een dergelijk licentiaatsdiploma worden evenwel toegelaten tot de 
de aggregatie H.S.O. richting scheikunde of richting aardrijkskunde. 

(**) Beide wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkartering : 

de personen die sedert tenminste één jaar houder zijn van een wettelijk 
of wetenschappelijk diplomá van licentiaat in de wetenschappen (groe
pen : aardrijkskundige wétenschappen, aardkundige en delfstofkundige 
wetenschappen, schelkundige wetenschappen, dierkundige wetenschap
pen, plantkundige wetenschappen), burgerlijk ingenieur, landbouw
kundig ingenieur of ingenieur voor de scheikunde· en de landbouw
industrieën, uitgerei t door een Belgische universiteit of een daarmede 
gelijkgestelde inrichting voór 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; 
- licentiaát 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 STUDJEN 

1 oDe kandidatuur in de wetenschappen : 
- omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. Elk 

examengedeelte omvat tevens praktische proeven over de vakken die 
zulks vergen. 

2° De licentie in de wetenschappen : 
- het programma van de licentie in de wetenschappen behelst een enig 

examen of twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus, en 
tenminste twee jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat in 
de wetenschappen moet, bij het enig examen of bij ·het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij 
de groep vakken voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal 
aan de examencommissie overgemaakt worden tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor de aanvang d~r exam·ens. 

· 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. 

- de examenperiode die ingericht wordt in januari behoort tot het 
lopende academisch jaar. 
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4° Het doctoraat in de wetenschappen : 
- wie sedert tenminste één jaar houder is van een Ucentiaatsdiploma kan 

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

So De aggregatie voor het hoger onderwijs : 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de.graad van doctor in de 

wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de wetenschappen. Het 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
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. 241) 
vermelde vakken behoort. De verhandeling moet aan de examen
commissie binnen de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd. 
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..... 
\0 
0 
I 

Leergangen 

, 

1. De differentiaal- en integraalrekening 
;- (le deel) ................... 

t: Praktische oefeningen ............ 
2. De analytische meetkunde .......... 

2: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

3. De hogere algebra, met de determinanten-
theorie ......•............. 

3: Praktische oefeningen ............ 
4. De analytische mechanica, (partim : statica 

en kinema ti ca) ................ 
4! Praktische oefeningen ............ 
5. De beschrijvende meetkunde ........ 
5: Praktische oefeningen ............ 
6. De algemene natuurkunde (le deel : 

mechanica en warmteleer) .......... 
6: Praktische oefeningen ............ 
7. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

logica en zedenleer ............. 
8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-- -- - ---- - -- - ---- --- ---- --- - -

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

- l e Kandidatuur in de wiskunde 

Titularis rmandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8%-10(1) 
F. V ANM~SSENHOVE 8V:z-10 11 Yz-13(2) 8%-10 Plat., 22 

F. V ANMASSEN HOVE 14Vz-16% .. -- - Plat., 22 .. 
J. BILO llYz-13 10.11% Plat., 22 

J. BILO 10.11% Plat., 22 

F. WUYTACK 8V:z-10 
~ 

Plat., 22 

F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 

R.MERTENS 11Yz-13(2 8%-10(2) Plat., 22 

R. MERTENS 22% uur/jaar Plat., 22 

C. VANHELLEPUTTE 10.11% 10.11%(1) Plat., 22 

C. VANHELLEPUTTE 10.11 Vz(2) Plat., 22 

P. MORTIER 8%-10 11V:z-13(1) Rozier, 44 

P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

E. VERMEERSCH 11Vz-13(1) Blandijnberg, 2 

N . - 11%-13(2) Blandijnberg, 2 
----

(2) =tweede halfjaar 



; 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de wiskunde 

Leer~ngen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 
1. De integraalrekening (2e deel) en de 

beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening •• 0 ••••• 0 •• F. V ANMASSENHOVE 8%-10 8%-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ••••••••••• 0 F. V ANMASSENHOVE l1V2-B Plat., 22 

2. De projectieve meetkunde •••••••• 0 •• J. BILO 10-llVz Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen •••••• 0 ••••• J. BILO 45 uur/jaar Plat., 22 

3. De analytische mechanica, (partim : 
dynamica) •• 0 ••••••••••••••• R. MERTENS llV2-13 llV2-B Plat., 22 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar ( Plat., 22 -\0 4. De beginselen van de sterrenkunde en van - de geodesie ................. P. DINGENS 14V2-l6(2) 8Vz-10 Plat., 22 

4'. Praktische oefeningen ............ P .• DINGENS 105 uur/jaar Plat., 22 

5. De beginselen van de theoretische en I 

wiskundige natuurkunde .......... P. PHARISEAU 10-11% Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8Vz-10(2) 
llVz-13(1) Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (2e deel: 8Y2-10(1) 
elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER l1V2-B (1) 10-11Vz(2) Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen •••••••• 0 ••• P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

7. De beginselen van de algemene scheikunde, 
met praktische oefeningen .......... M.DESMET 10-11Vz(1) 10-11Yz(1) Plat., 22 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



-
.. 

' ' FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

< . 

1 e Licentie in de wiskunde - '"' 
' 

Leergangen Titularis nuzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: -
1. De hogere analyse . . . . . . . . . . . . . . N . 8Vz-10 14%-16 Plat., 22 

. -

2. De aanvullingen van analytische 
mechanica .................. R.MERTENS 10.11%(1} 14%-16(1) : Plat., 22 -

-. 
2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 16-17%(1) . Plat., 22 

3. De waarschijnlijkheidsrekening en de 11Vz-13 
theorie der waarnemingsfouten ....... P. DINGENS (1)+%(2) 

: .. Plat., 22 --\0 3'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 11%-13 Plat.,22 
N %(2) 
I 

4· De wiskundige natuurkunde ......... C. GROSJEAN llVz-13 Plat., 22 

4'. Praktische oefeningen ............ C. GROSJEAN 14Vz-16 Plat., 22 

5. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 
sterrenkunde ................ P. DINGENS 

~ 
1(}.11% Plat, 22 

5'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS - llVz-13(*) Plat., 22 

6. De algebraïsche meetkunde ......... J. BILO 1(}.11% Plat., 22 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie pag. 193 en 194 -

. 
~ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = om de veertien dagen 



-\0 w 
I 

~ 

I 
.. 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De ipfmitesimaa1meetkunde ......... 
2. De wiskundige methodenleer ........ 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus te kiezen onder : 

A. De hogere analyse(+) . . . . . . . . . . . . 
B. De hogere 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 ....... 
111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Stellaire s~tistiek, met praktische 
oefeningen (+O) ............... 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren-· 
atmosferen, met praktische oefeningen ( +o) 

3. Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

4. Statistische methoden met praktische 
oefeningen (0 ) ................ 

5. Numerieke analyse(++) ............ 

(+)=de leergang loopt over twee Jaar 
(++)=te volgen iri de 1e licentie 

(O) = te volgen in de 2e licentie 
(+0 ) = te volgen in de 1e of 2e licentie 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de wiskunde .. 

l Titularis maandag dinsdag woensdag dÓnderdag 

~, 

· J. BILO 14%-16 

J. BILO 8%-10 
J 

N • 10-13 

J. BILO 10-11Yz(0 ) 

1'().11%(2) 
R.MERTENS (++) 10-11%(0 ) 

P. DIN_GENS 11%-13 (20 weken) (++)(O) 
18%-201/z (*) (2) (0) 

C. GROSJEAN 10-13 
P. PHARISEAU 14-17 

1i %-13 ( 1) (1 0 weken) 
P. DINQENS 18%-20% (1)(*) 

11%-13 (1) (10 weken) 
P. DINGENS 18%-20% (1) (*) 

P. DINGENS 8%-10 ( 20 weken) 

P. DINGENS 10-11%(20 weken) 

C. GROSJEAN 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(*) = om de 14 dagen 

(* *) = één van beide partims 

30 uur/jaar 

, 

~ 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

1 .. , 

Plat., 22 

8%-10(++) Plat., 2-2 

14%-16(2) 
(++) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
K.rijgslaan, 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 8Yz-10 
(20 weken) Plat., 22 

~- ·~ ... 
: 8. Niet-lineaire mechanica (0 ) ......... R.MERTENS 30 uur/jaar Plat., 22 

.9. Algemene topologie(++) . .......... F. WUYTACK 10-11% 
(20 weken) Plat., 22 

10. Algebraïsche topologie (0 ) •••••• .•••• F. WUYTACK sv~1o 
(20 weken) Plat., 22 · -\0 

~ 

I 

11. Algebra (le deel) (++) ............ F. WUYTACK 10.11% 
(20 weken) Plat., 22 

12 Algebra (2e deel) (0 ) ............. F. WUYTACK 8Yz-10 8Yz-10 
(20 weken) (20 weken) Plat., 22 

13. Aanvullingen van de algebraïSche 11%-13 -

meetkunde (o) ................ J. BILO 20 weken) Plat., 22 

14. Statistische mechanica(++) ......... N ~ (P. PHARISEAU) 15-17(1) Plat., 22 

15. Quanturntheorie van de vaste ~ SYz-10 
stof (0 ) ................... N. (P. PHARISEAU) (20 weken) Plat., 22 

16. Aanvullingen van de quanturnmechanica (0 ) . • C. GROSJEAN 30 uur/jaar 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 bovenvermeld~ 
cursussen naar keuze. 

(++)=te volgen in de 1e licentie 
.._ ( 0 ) =te volgen in de 2e licentie 

( 1) = eerste halfjaar 



-\0 
VI 

I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de wiskunde 

Leergangen - Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 
,{ 7 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK -
3. De algemene methodenleer (0 ) .. .._ .... J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
- partim : wiskunde (*) ........... J. ·BILO 
- (didaktische oefeningen) ......... J. BILO 

.. 

.. 

(*)=te volgen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de tweejaar gegeven: wel in 1972-1973 
( 0 ) =wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1972-1973 

maandag dinsdag 

, 
; 

,.. 

(1) =eerste halfjaar 

woensdag donderdag 

17-19(1) 

(tien lessen van 1 ~ u.) 

14%-16 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 
Lyceum-

8%-12 Atheneum· 

I 
' 

-



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De differentiaal- en integraalrekening 81/z-10(1) .. 
) 

(1e deel) ................... F. V ANMASSENHOVE ··' 8:Yz-10 111/z-13(2) 81/z-10 Plat., 22 
1'. Praktische oefeningen . . . . . · . . • . . . . F. VANMASSENHOVE 141/z-161/z Plat., 22 

2. De analystische mechanica, (I)artim : .. 
statica en kinematica) ............ R.MERTENS 111/z-13(2) 8Vz-10(2) Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 221/z uur/jaar Plat, 22 
3. De hogere alge bra, met de determinanten- ~ 

theorie ....... • ............. F. WUYTACK 81/z-10 Plat., 22 - 3'. Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 
\0 
0\ 4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO 111/z-13(1) lü-111/z Plat, 22 

I 4'. Praktische oefeningen ............. J. BILO 221/z uur/jaar I Plat., 22 

5. De algemene natuurkunde (1e deel : 
. -

mechanica en warmteleer) .......... P. MORTIER 81/z-10 111/z-13(1) Rozier, 44 
5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

6. De algemene scheikunde, (partim : 10-111/z 
anorganische) .............. .... Z. EECKHAUT 1ü-11% 1ü-11Vz(1) (1) of (2) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 

7. Een overzicht der wijsbegeerte : logica 
en zedenleer ................. E. VERMEERSCH 111/z-13(1) Blandijnberg, 2 

8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 1 Ph-13(2) Blandijnberg, 2 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 0 

2e Kandidatuur in de natuurkunde I 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De integraalrekening (2e deel) en de 00.. 
ginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ........... F. V ANMASSENHOVE 8%-10 8%-10 Plat., 22 

1 '. Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE 11%-13 Plat., 22 
2. De analystische mechanica, (partim : 

dynamica) .................. R . . MERTENs· 11%-13 11%-13 Plat., 22 
2' . . Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 
3. De beginselen van de sterrenkunde en 

· van de geodesie ........... • . ... P. DINGENS 14%-16(2) 8Vz-10 Plat., 22 - 3'. 
\0 

Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 105 uur/jaar Plat., 22 
......;) 

I 
4. De beginselen van de theoretische en 

wiskundige natuurkunde .......... . P. PHARISEAU 1(}-11% Plat., 22 
4'. Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8%-10(2) 

11V2-13(1) " ~lat., 22 
5. De algemene natuurkunde (2e deel : 8V2-10(l) 

elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER llVz-13 (1) 10-11%(2) Rozier, 44 
5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 
6. De kristallografie . . ~ . . . . . . . . . . . W. DEKEYSER . 8%-10 Rozier, 44 
6'. Praktische oefeningen ............ W . . DEKEYSER 8Vz-10 Rozier, 44 
7. De algemene scheikunde, (partim : 

organische) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE 10-11 V2(1) 10-11V2(1) Plat., 22 
7'. Praktische oefeningen ............ M. VANDEWALLE 14-18(2) (5 2% uur/jaar) Plat., 22 

.. .. 
/ 

{.1 

. 
(1) =eerste halfjaar .... .. l (2) =tweede h~jaar 



..... 
\0 
00 

I 

Leergangen 

· 1. De aanvullingen van de wiskunde ...... 
1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De grondige algemene natuurkunde (Ie deel) 

2'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
3. De theoretische natuurkunde . . . . . . . . 
3'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
4. De wiskundige natuurkunde ......... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De aanvullingen van de analystische 

mechanica (*) ................ 
s: Praktische oefeningen ............ 
6. De waarschijnlijkheidsrekening en de theorie 

_der waarnemingsfouten ........... 
6'. Praktische oefeningen ............. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de natuurkunde 

Titularis 1n2andag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. GROSJEAN 10-11% Plat., 22 

C. GROSJEAN 1Ph-13 Plat., 22 

N. . 8%-10 Rozier, 44 

N. 14-18 . . Rozier, 44 

N . 10-11% Rozier, 44 

N . 14-18 (vallen samen me.t 2') Rozier, 44 

C. GROSJEAN l1V2-B Plat., 22 

C. GROSJEAN 14V~16 Plat., 22 

R.MERTENS 10-11%(1) 14V2-16(1) Plat., 22 

R.MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 

11V2-B 
P. DINGENS (1)+Yz (2) (30 uur/jaar) Plat., 22 

P. DINGENS 11%-13 Plat., 22 
%(2) (30 ~ur/jaar) 

.. -

(2) =tweede halfjaar 
n 



< 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde 

Leergangen 1Ytulafis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPUCHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische scheikunde ........... A. RUTGERS 1(~11% Krijgslaan, 271 

2. De grondige algemene natuurkunde 
(2e deel) . . . . . . . . . . . . ·, ...... N . 8Yz-10 Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen . . . . . . .. . . . . . N . 14-18 . Rozier, 44 

3. De wiskundige natuurkundt;partim : 
relativistische quanturnmechanica ...... C. GROSJEAN 10-11Yz(1) . Plat., 22 

-\0 3'. Praktische oefeningen ............. C. GROSJEAN llYz-13(1) Plat., 22 
\0 

I 4. De wiskundige natuurkunde, 
partim : lage energie kernfysica ....... P. PHARISEAU 14-15V2(2) Krijgslaan, 271 

4'. Praktische oefeningen .......... .. .. P. PHARISEAU 15V2-17(2) Krijgslaan, 271 

y 

.; 

-""\ ' 
.. 

.. 
(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



N 
0 
0 
I. 

- \ . 
'- . 

-
.~ 

Leergangen 
r 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
;> 

één cursus te kiezen uit :; 
A. De kristallografie (gro.l).d.ig) ... ....... 

'· 
B. De elektrotechniek met' praktische 

oefeningen (theorie) .............. 

c. De spectroscopie en de astrofysica ..... 

D. De radio-actieve verschijnselen ....... 

E. De s,tatistische mechanica OI; ••••••••• 

111. GRONDIGE CURSUSSE:N : 
één cursus, te kiezen uit : · 

A. De proefondervindelijke natuurJeuode . . . . 
B. De Wiskundige natuurkundè (**) _ .. : ... 

partim: quanturntheorie der velden ..... 
·.. ' ~ 

partim : veel deeltjes pro~lemen . . . . . . . 

'~~ 

.. . , 

(1) =eerste hálfjaar 

I 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN . 

\, 

: 
I· •" 

2e Licelltie~ in de natuurkUnde 

. -
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -

., 

--
W.DEKEYSER 10.11 

' 
(45 uur/jaar) Rozier, .44 

- ~ 

M.VANWORMHOUDT llYz-,12% Plat., 22 

P. DINGEN~ 15-16 Plat., 22 
- ·- .. 

N. : 8Yz-9Y2 Rozier, 44 

. ·-
N. (P. PHARISEAU) 15-17(1) Krijg slaan, 2 71 

N . 8%-10 10-11% Rozier, 44 .. 
'· 

C . . GROSJEAN 10.13 Plat., 22 

P. PHARISEAU 14-17 K.rijgslaan, 2 71 
/ 

/ 

- -
: 

(**)=één van beide partims 



N 
0 -

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
' -

" 
~ 

' Aggregaat H.S. 0. in de natuurkunde ... 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde ( +) .... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) J. HOSTE L (tien lessen van 1 Yz u.) ....... 
' 4. De bijzondere methodenleer der vakken, die -

voorkomen op het programma der athenea, 
partiro : natuurkunde (*) . . . . . . . . . . N . 14-15Yz(l) 

-
,. 

w •. 

" 
r 

o-'; 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
(+}=wordt om de twee jaar gegeven :wel in 1972-1973 
(1) .= eerste halfjaar 
(O) = wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1972-1973 

. 
vrijdag zaterdag Plaats 

Bland.ijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Rozier, 44 

-

~ 

J 
l 

I 

) 



tv 
0 
tv 
I 

~ 

Leergangan 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbègeerte, partim : · 
zielkunde .................... 

3. De algemene natuurkunde (1e deel) ..... 
3~ Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
4. De algemene scheikunde; partim : 

anorganische . . . . .. · . . . . ·. . . .. . . . . 

4~ Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana:-
lytische mechanica (1e deel) ......... 

5: Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der delfstofkunde . • . . . . . 

6: Praktische oefeningen(*) .......... 

... 

-

~ 

J 
(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. . 
-

E. VERMEERSCH 11~-13(1) Blaridijnberg, 2 

N. 
- 11"1/z-13(2) - .Blandijnberg, 2 = iiiii 

G.ROBBRECHT llYz-13(1) llYz-13(1) llYz-13(1) Led., 35 

G. ROBBRECHT ,- . 14-18(1) Led., 35 

8Yz-10 
Z. EECKHAUT 8~-10 (1)of(2) 10.11~(1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 14-18 Led., 35 

8Yz-9%(1) 
E. BOESMAN 10~-11 ~(2) . Led.~ 35 

E. BOESMAN 14Yz-17 Led.; 35 

A.HACQUAERT 10.11~(1) 11~-13(2) . Led., 35 

A. HACQUAERT 60 uur/jaar Rozier, 44 

: 

(2) 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de scheikunde 

~ -
Leergangen .. Titularis maaru:kzg _ dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... G.ROBBRECHT 11Vz-13(2) 11Vz-13(2) 11Vz-13(2) Led., 35 

1'. Praktische oefeningen .......... ,. . G.ROBBRECHT 14-18(2) Led., 35 

2. De algemene scheikunde, partim : 
organische .................. M.VERZELE 10-11%(1) 10-11%(1) 10-11%(1) Led., 35 

! 
2'. Praktische oefeningen M.VERZELE 8%-11%(2) 8%-11 %(2) I ............ 

14-18(2) 14-18(2) 14-18 Plat., 22 

3. De beginselen van de analytische meetkunde , 

I 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

N 
lytische mechanica (2e deel) ..... ..... E. BOESMAN 14%-15% Led., 35 

0 3'. Praktische oefeningen E. BOESMAN 15Vz-17% Led., 35 w ............ 
I 

4. De beginselen van de plant- en dierkundige 
algemene biologie .............. J. HUBLÉ 8Vz-10 Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ 8Vz-11 %(1) 10-13(2) Led., 35 

5. De kristallografie .............. W.DEKEYSER 8Vz-10 Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrij~kunde . . . . . . . . . . • . . . . . A. HACQUÄER T 10-11%(2) 8%-10(1) Led,35 

6'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 

. -

( lJ = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

; 



Î. 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

~ 

- le Licentie in de scheikunde ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

·..f 

1. De algemene anorganische scheikunde 
I (1e deel) ................... G. VAN DER KELEN 14-15%(2 14-15%(2) Krijgslaan, 271 

1: Praktische oefeningen ............ G. VAN DER KELEN 35 u: per week, van de 22e tot en met de 27e week. Krijgslaan, 271 

I 

2 De algemene organische ~cheikunde 
( 1e deel) {0 ) ................ M.ANTEUNIS 15%-17%(2 15%-17%(2) Krijgslaan, 271 

2~ Praktische oefeningen ............ M. ANTEUNIS 35 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week. Krijgslaan, 271 

~ 3. De fysische scheikunde (le deel) ...... A. RUTGERS 1()-11% Krijgslaan, 271 

I 
3: Praktische oefeningen ............ A. RUTGERS 35 u: per week, van de 16e tot en met de 21e week (210 uur/twee jaar) Krijgslaan, 271 

4. De analytische scheikunde (leen 2e deel: 
beginselen en electrochemische methoden) J. HOSTE -· 

~--
1()..11~(1 llY.t-13(1) 8~-10(1) Plat., 22 

4! Praktische oefeningen .............. J. HOSTE 28 u. per week, van de 1e tot en met de 15e week. Plat,22 

I 

.. 

•. -
I 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



N 
0 
VI 

I 

I 

I 

I 

I 

~ Leergangen 

I. VERPLICATE CURSUSSEN : 
1. De algemene anorganische scheikunde 

(2e deel) ................... 
2. De algemene organische scheikunde 

(2e deel) (0 ) ................. 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. :Pe fysische scheikunde (2e deel) ...... 
3'. Praktische oefeningen ............. 

4. De analytische scheikunde (3e deel) 
instrumentale methoden • . . . . . . .' . . . 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 

A. De grondige algemene natuurkunde ..... 
B. De beginselen van de theoretische en 

wiskundige natuurkunde .......... 

c. De aanvullingen van delfstofkunde en 
kristallografie ................ 

D. De biologische scheikunde . . . . . . . . . . 

E. De industriële scheikunde, partim : 
anorganische scheikunde .......... 

F. De industriële scheikunde, partiro : 
organische .................. 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

7ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag, vrijdag zaterdag Plaats 

( 

G. VAN DER KELEN 9-10% Krijgslaan, 271 . 
M. VANDEWALLE 10%-12(1) 1 0%-12( 1) Krijgslaan, 271 

~ 

M. VANDEWALLE 30 u. per week, van de 1e tot en met de 12e week. Krijgslaan, 271 

A. RUTGERS 11%-13 . Krijgslaan, 271 

A. RUTGERS 7% u. per week, van de 13e tot en met de 30e week. -
(210 uur/twee jaar) Krijgslaan, 271 

J. HOSTE 8%-10 Plat., 22 

n 
N. 30 uur/jaar ~ Krijgslaan, 271 

P. PHARISEAU 45 uur/ja~ Krijgslaan, 271 
.. 

-· 
W. DEKEYSER 45 uur/jaa.r Krijgslaan, 271 

L. MASSART 10-11% ' Led., 35 

F. BOSCH 30 uur/jaar Plat., 22 

G.GOETHALS 30 uur/jaar Krijgslaan, 2 71 



~ F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 
, 

- 2e Licentie in de scheikunde 
I 

Leergangen Titularis maandog I dimdog I woensdag I donderdog I vrijdog I zaterdog Plaats 

G. De industriè1e scheikunde, partim : I 

chemische ingenieurstechniek G.GQETHALS 
- - 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 .......... 

H. De metallurgie ,en metallografie ....... A. DE SY ·- - ~I I lü-~HY: I I I Plat., 22 .. ·- - -· 

I. De radioactieve verschijnselen . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Rozier, 44 

J. De macromoleculaire scheikunde ....... G.GOETHALS 

I I 8Y2-10 11 I I (20 weken) Krijgslaan, 271 

I 

~ 
0\ 

I 

- -

111. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus, te kiezen uit : 

A. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische, met prakt. oefeningen .... Z. EECKHAUT 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

B. De algemene scheikunde, partim : organische, 
met praktische oefeningen .......... M.VERZELE 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 271 

c. De algemene scheikunde, partim : biochemie, 
met praktische oefeningen .......... L. MASSART 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

D. De analytische scheikunde, met 
praktische oefeningen ............ J. HOSTE 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Plat., 22 - \ 

E. · De fysische scheikunde, met 
praktische oefeningen ............ A. RUTGERS 45 uur theorie + 120 u~r prak. oef./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 17-19(1) Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K.DECLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (++) ....... J .. HOSTE ' 16Yz-18 
tien lessen Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die tien lessèn 
voorkomen op het programma der athenea, 

' partim : scheikunde (0 ) . ........... J. HOSTE 8%-10 Plat., 22 

N s 
I 

4'. Praktisc~e oefeningen ............ J. HOSTE le lic. :februari en maart Atheneum 
2e lic. : november en januari 
inschrijven vóór 15 oktober Lyceum 

" -

I 

t ·-

(1) = eerste halfjaar 
(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
( 0 ) =te volgen tijdens de le licentie, examen na de 2e licentie ·. 
( +) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 197 2-197 3 
(++)=wordt óm de twee jaar gegeven: niet in 1972-1973 



N 
0 oe 
I 

-

Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De algem~ne natuurkunde (1e deel) 

3'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
4. De algemene scheikunde·, partim : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infmitesimaalanalyse en van de ana-

I 
lytische mechanica (1e deel) ......... 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. 'De beginselen der plantkunde (1e deel: 

systematiek en morfologie) ......... 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 

7'. Praktische oefeningen ............ 
- ---------

(*) = naargelang de groep 

-
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

1ïtularis maandllg dinsdllg· l-VOensdllg donder~g vrijdllg zaterdllg Plaats 

E. VERMEERSCH 11%-13(1) Blandijnberg, 2 

N • 1P/;_13(2) Blandijnberg, 2 

G.ROBBRECHT 1Ph-13(1) 11%-13(1) 11%-13(1) Led., 35 

G.ROBBRECHT .. 14-18(1) Led., 35 

8V2-10 · -· 

Z. EECKHAUT 8%-10 (1) of (2) 1~11%(1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 120 uur/jaar(*) Led., 35 

8V2-9%(1) --
I 

E. BOESMAN 1()lh-11 Y2(2) Led., 35 

E. BOESMAN 14%-17 Led., 35 

J. MATON 8V2-10(1) 8V2-10(1)' Led., 35 

J. MATON 14%-17 Led., 35 

A. HACQUAERT 10-11%(1) 11%-13(2) Led., 35 

A. HACQUAERT 120 uur/jaar(*) " Rozier, 44 
--------

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



( 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN " 

2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ...... G.ROBBRECHT llYz-13(2) llYz-13(2) llYz-13(2) Led., 35 

1'. Praktische oefeningen ............. G.ROBBRECHT 14-18(2) Led., 35 

2. De algemene scheikunde, partim : 
organische . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE 10-l1V2(1) 10-11V2(1) Pla~, 22 

2'. Praktische oefeningen ............ M. VANDEWALLE 14-18(2) Plat., 22 

3. De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

N lytische mechanica (2e deel) ......... E. BOESMAN 14Yz-15Yz Led., 35 

~ 3'. Praktische oefeningen ............ E. BOESMAN 15Yz-17Yz Led., 35 

4. De beginselen der dierkunde . . . . . . . . . L. DE CONINCK 10-11Yz(1) 1()...11Yz(1) 11%-13(1) Led., 35 
·~ 

4'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 

5. De beginsel~n der plantkunde (2e deel : 
fysiologie) ........... . ...... J. MATON 11 Yz-12%(1). 11 V2-12%(1) 11 %-12Yz(1) . Led., 35 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
. aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 10-11Yz(2) 8%-10(1) : Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 
-.. ------ - - --- - ----- --

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



N -0 
I 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurweten~chappelijke tichting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. -

~. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER 9--10 Rozier, 44 

1 '. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 16-171/z Rozier, 44 

2. De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEINZELIN 14-15 Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 15-161/z Rozier, 44 

N - 3. De aardkunde ................ R. MARECHAL 9-10 Rozier, 44 -
3'. Praktische oe{eningen ............ R. MARECHAL 14-16(1) Rozier, 44 

4. Praktische oefeningen in aardkundige 
opnamen .................. R. tT A VERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) Rozier, 44 

5. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK 9-10 Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK 10-111/z Rozier, 44 

r 

-

(1) = ee,::ste halfjaar 



l 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN , . 

. 2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 
' 

I 

maandag I dinsdag J woensdag I donderdag I vrijdag I za 'ter dag 
...... 

Leergan,en 1ïtularis flaats · 

--

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER op afspraak : 45 uur/jaar ·'7 Rozier, 44 

1'. Praktische oefeningen - . . . . . . . . . . . . R. TA VERNIER op afspraak : ~120 uur/jaar Rozier, 44 
-. 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte · ............ J. DE HEINZELIN f op afspraak : 45 uur/jaar < Rozier, 44 

2'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 44 

N -N 

I 

2". De stràtigrafische paleontologie, 
-

~ 

zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 ~ur/jaar Rozier, 44 

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 R<;>zier, 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 

-
r 

' 

t 

' 
-
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1. 

1'. 

2. 

2'. 

3. 

3'. 

4. 

4'. 

5. 

5'. 

6. 

6'. 

7. 

7'. 

8. 

8'. 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting F 

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

UI. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 
Geofysica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 -
Geofysische prospectie ............ W. DE BREUCK ~ op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Luchtfoto-interpretatie W. DE BREUCK ' op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 ........... 
Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Sedimentologie . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............ N. op afspraak : 30 uur/jaar ~ Rozier, 44 

Hydrageologie ................ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Micropaleon toto gie . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 "lW/jaar Rozier, 44 

Bodemkunde R. TA VERNIER - op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 ................ . ,... ·, 

Praktische oefeningen ............ R. TAVERNIER op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 
---------------- -------



N -~ 
I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
-· 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag . donderdag · vrijdag 

-· 
~- ~ . -;_ 

,. 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De kristallografie W.DEKEYSER 

-
op afspraak : 15 uur/jaar .............. - .. 

' 
1 '. Praktische oefeningen . . . . . . -. .· . . . . . W.DEl(EYSER ,._ ..... -- op afspraak : 30 uur/jaar 

2. De petrografie ... -.... .......... A. HACQUAER T 14%-15% 

2'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT 15%-16% 

3. De aardkunde ................ R. MARECHAL · 9-10 

3'. Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL .- 14-16(1) 

4. De delfstofkunde .............. W. DEKEYSER op afspraak : 15 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen .................. R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

6. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK 9-10 

6'. Praktische oefeningen ............ W. DEBREUCK 10-11% 

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44· 

' Rozier, 44 

Rozier, 44 
I 

Krijgslaan, 271 

Kri jgslaan, 2 71 

Rozier, 44 

Rozier, 44 · I 

Rozier,-44 
I 

i 
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- FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

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

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
1. De zuivere aardkunde ............ R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

1 '. Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL op afspraak : 120 uur/jaar 

2. De delfstofkunde .............. W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 

2'. Praktische oefeningen ............. W. DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar 

3. De petrografie . . . .. . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAER T op afspraak : 45 uur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ A. HACQU AER T op afspraak : 120 uur/jaar . . 

4. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar 

5. De kristallografie .............. W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 

5'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

zie p ... 213. 

-

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
.. 

I 

' 
.. 1 e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

. _. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I . 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH - 11Y;_13(1) J Blandijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : . ' 

zielkunde .................. N. - 11~-13(2) Blandijnberg, 2 
3. De proefondervindelijke natuurkunde (led.) F.CARDON 11~-13(1) 11~-13(1) Led., 35 
3'. Praktische oefeningen ........... .,. . F.CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar) Led., 35 
4. Beginselen van de analytische meetkunde en 

~ 

8~-9~(1) 
van de infinitesimaalanalyse (1e deel) .... J. THAS • . -·,i•· 10%-11~(2) - Led., 35 

N 
4'. Praktische oefeningen ............ J. THAS ~ 14~-17 Led., 35 -0"1 

I 

5. Beginselen van de plantkunde (1e deel: ~ . 
systematiek en morfologie) ......... J. MATON 8~-10(1) I 8~-10(1) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I J. MATON 14~-17 Led., 35 
6, Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . .A.HACQUAERT 10-11~(1) 11 ~-13(2) Led., 35 i 

6'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAER T 60 uur/jaar (in groepen) Rozier,44 
7. Beginselen van de algemene scheikunde M. DE SMET 

~ 

1().11~(1) 1().11~(1) Plat., 22 ... 
7'. Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I M. DE SMET 14-17(1) Plat., 22 
8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 

menselijke aardrijkskunde, 1e deel met 
in begrip van praktische oefeningen ( *) . . . . F. SNACKEN 16-18 Coupure, 575 

9. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 1e deel ....... R. TA VERNIER 1().11~(1) Rozier, 44 

9'. Praktische oefeningen I I Ie I I Ie I I I I R. TAVERNIER 1().11~(2) Rozier, 44 

•. 

I .. 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

~---------~Cl)=cv~ä~.oa~~~~------------------------------------~----------------------------------~----------



tv -'I 
I 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke natuurkunde ' .... 
1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

2. Beginselen van de analyti~he meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) ... 

2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Beginselen van de dierkunde ......... 
3'. Praktische oefeitingen ..... " ...... 
4. Beginselen van de plantkunde (2e deel: 

fysiofugie) ............. · ..... 

5. Beginselen van de aardkunde en van de fysischè. 
aardrijkskunde .. . . . . . . . . . . . : . . . 

5'. ?raktische oefeningen ............ 
6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 

in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde . . . . . . . . . ·. . . . . . . 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel met_inbe-
grip van praktische oefeningen (*) ...... 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : · 
fysische aardrijkskunde, 2e deel . . . . . . . 

8'. Praktische oefeningen ............ 

> 

(1) =eerste halfjaar 
(*)=cyclische leergang 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
-

2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Titularis maandag dinsdag 
~ 

woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F.CARDON 11~-13(2) 8~-10(2) Led., 35 

F.CARDON 14-18(2) . (67~ uur/twee jaar) Led., 35 

J. THAS 14Yz-15%.(1}: Plat., 22 

J. THAS 15~-17~(1) Plat., 22 

L. DE CONINCK 1ü-11%(1) 1ü-11 %(1) 11%-13(1) Led., 35 

L. DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 

J. MATON 11 %-12%(1) 11 %-12%(1) 11 %-12(1) Led., 35 

A. HACQUAERT 1ü-11Yz(2 8%-10(1) Led., 35 

A.HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 
. 

1ü-ll%(1) 
A. VERHULST 9-11%(2) ' Bla_ndijnberg, 2 

F. SNACKEN · 16-18 Coupure, 575 

R. TAVERNIER 14-15%(1) .. Rozier, 44 

R. TA VERNIER 14-15%(2) Rozier, 44 

J 

(i)= tweede halfjaar · 
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. 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN , . 

le Licentie in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De wiskundige aardrijkskunde . •· ..... .. P. DINGENS 8%-10 8V2-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ............ P. D~NGENS 10-11%(2) Plat., 22 

2. De fysische aardrijkskunde (*) ....... R. tAVERNIER 10-12 Rozier, 44 

2'. Praktischè oefeningen(*) .......... R. TA VERNIER 15-17 Rozier, 44 
~ 

3. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van de dieren .. J. HUBLÉ 16V2-17Y2(1) 14-15%(1 Led., 35 

3'. Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ 15%-18%(1) Led:, 35 
' 

N ...... 
00 

4. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van planten ... P. VAN DER VEKEN 16lh-17Yz(2) 14-15%(2, Led., 35 

I 4'. Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN - 6 dagen veldwerk en excursies (2) 

5. De menselijke aardrijkskunde (1e deel)(*) L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

5'. Praktische oefeningen(*) .......... L. ·DE SMET 14-16(1) Blandijnberg: 2 

6. De aardrijkskun<J.e der streken (1e deel) ... F. SNAC~EN 8lh-10 Coupure, 57 5 

6'. Praktische oefeningen ............ F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 _ 

7. De economische aardrijkskunde (1e deel) (*) L. DE SMET 10-llYz · Blandijnberg, 2 

7'. Praktische oefeningen (*) .......... L. DE SMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

8. De staathuishoudkunde ..... , · , .... A. VLERICK 8V2-10(2) llYl-13(1) Plat., 22 

9. Een overzicht der statistiek ......... H. PICARO 10-lllh - Univ., 8 
' 

' 

(2) = twee.de halfjaar 
.. 

(1) =eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

--



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
•'. .. 

2e licentie in ·de aardrijkskunde 
-

~· 

·Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde (2e deel) (*) ... R. TA VERNIER lG-12 Rozier, 44 

1'. Praktische oefeningen (*) .......... R. TAVERNIER 15-17 Rozier, 44 

2. De menselijke aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

2'. Praktische oéfeningen (*) .......... L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

3. De aardrijkskunde der streken (2e deel) ... F. SNACK.EN 8%-10 Coupure, 575 

3'. Praktische oefeningen ............ F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

N ...... 
4. De economische aar~jkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET - 10-llVz Univ., 8 

\0 

I 
4'. Praktische oefeningen(*) .......... L. DE SMET 14-16(2) Univ., 8 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus, te kiezen uit : 

A De fysische aardrijkSkunde ......... R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

B. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van dieren, 
met praktische oefeningen .......... J. HUBLÉ 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

·-c. De aardrijkskunde van planten en dieren, . 
partim :de aardrijkskunde van de planten .. P. VAN DER VEK.EN 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

D. De menselijke aardrijkskunde ........ L. DE SMET 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

E. De aardrijkskunde der streken ........ F. SNACKEN 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

F. De economische aardrijkskunde ....... L. DE SMET 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

G. . De fysica van de aardbol en de meteorologie . P. DINGENS 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Plat., 22 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = cyclische leergang 



N 
N 
0 
I 

. -
F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 

.Aggregaat H.S.O. in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST 17-19(1) 
\_ 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK 17-19 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE tien lessen van 1 ~ u. 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : aardrijkskunde (*) F. SNACKEN 9-10(1) = -

~ ......... 
I .. 

~ , . 
: I , 

. 
. . . .. 

- t 
, . 

_. : 
.. 

I 

...... 

.... 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de tweejaar gegeven: wel in 1972-1973 
(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = wordt om de twee jaar gegeven : niet itt 197 2-1973 

-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Coupure, 575 

' 

' 
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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 ............ 
4. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de infinitesimaalanalyse (le ·deel) . . . 
4'. Pralçtische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de dierkunde (Ie deel: 

invertebraten) ......... . ...... 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Beginselen van de plantkunde (le deel : 

systematiek en morfologie) ......... 
6'. Praktische oefeningen ..... . ...... 
7. Beginselen van de delfstofkunde ........ 

7'. Praktische oefeningen ......... .... 
8. Algemene scheikunde, partim : 

anorganische .... . ............ 
8'. Praktische oefeningen(*) .......... 

(1) = eerste halfjaar 
(*)=naargelang de groep 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ·zaterdag Plaats 

~ . 

E. VERMEERSCH 11%-13( 1) Blandijnberg, 2 

N . 11%-13(2) Blandijnberg, 2 

F. CARDON 11%-13(1) 11%-13(1) Led. , 35 

F. CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

8%-9%(1) 
J. THAS 10Yz-11 %( 2) Led., 35 

J. THAS 14V:t-17 Led., 35 

.. 10.11%(1) 1(}.11%(1) 11%-13(1) 
L. DE CONINCK (van de 1e tot en met de 10e week) Led., 35 

-
L. DE CONINCK 14-18(1) Led., 35 

-
J. MATON 8%-10(1) 8%-10(1) Led., 35 

J. MATON 14%-16% Led., 35 

A. HACQUAERT 10-11Vz(1) Led., 35 

A. HACQUAERT 30 uur/jaar (in groepen) Rozier, 44 

8%-10 
Z. EECKHAUT 8%-10 (1) of (2) 1 (}.111/z(l) Led., 35 

Z. EECKHAUT 120 uur/jaar Led., 35 

(2) = tweede halfjaar 



N 
N 
N 

I 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPÈN 

2e Kandidatuur in de biologie · 

I 

Leergangen ' Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) F.CARDON ' 11%-13(2) 8%-10(2) 

1 ', Pnktische oefeningen ............ F.CARDON 14-18(2) (67% uur/twee jaar) 

2. Beginselen van de analytische meetlrun~e en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) ..... J. THAS 14%-15%(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15Y~ 17%(1) . 

3. Beginselen van de plantkunde (2e deel: 11%-12% 11%-12% 11%-12% 
fysiologie) .................. J. MATON (van de 1e tot en met de 10e week) 

3'. Praktische oefeningen (*) . . . . . . . . . . . J. MATON 14%-16% ~ 

4. Beginselen van de aardkunde en van de fysische 
aardrijkskunde • . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 1~11%(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAER T geologische excursies (tot. 30 u,) 

5. Algemene scheikunde (partim : organische) M.VERZELE 10-11%(1) 1~11%(1) -10-11%(1) 

5'. Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 14-18(1) 

6. Beginselen van de dierkunde 2e deel: 
verte braten ................. L. DE CONINCK 1~11%(3) 10-11%(4) 11%-13(4) 

6'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINC K 14-18(1) 

7. Aanvullingen van de dierkunde . . . . . . . N . 8Y3-9Yl 

7'. Prakti~che oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(2) 

8. Aanvullingen van de plantkunde, partiro : 
systematiek en morfologie, met inbegrip 
van de praktische oefeningen ... ......... J. MATON 8Y3-10(2) 

9. Aanvullingen van de plantkunde, partiro: 
genetica ................... J. MATON 8Y2-1<M(2) 

~-----

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (4) =(van de 11e tot en met de 25e week) 
. (*) =naargelang de groep. (3) = (van de 11e tot en met de 15e week) 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 _ 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

· Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
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Leergangen 

1. De morfologie der dieren, 'partim : 
ontleedkunde, le deel ............ 

1'. Praktische oefeningen ............ 

2. De morfologie der dieren, partim : 
weefselleer en embryologie ..... . ... 

2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiologie .................. 
3'. Praktische oefeningen ............ 

4. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie .................. 

'4'. Praktische oefeningen ............ 

5. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
biochemie .................. 

6. De fysiologie der dieren, partim : genetica 

.. 

(1) = eer~.t.e halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN . 

le Licentie in de dierkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L. DE CONINCK 
r 

8~-9% Led., 35 

L. DE CONINCK elke namiddag van de lOtHot en met de 14e week 
s (90 uur/jaar) Led., 35 
~ 
::s 

K. DIERICKX 
go 9-11 Godsh., 4 

I 

OCl 

< 
I K. DIERICKX 0 11-13 Godsh., 4 0 J 1-i c:r 
I 

~ 

G. VANGREMBERGEN 
::r 

10-11V2 Led., 35 0 
I c: I 

~ 
elke namiddag van de le tot eri met de Se week G. VANGREMBERGEN ~ 

::s 
< (90 uur/jaar) Led., 35 
0 
0 
1-i 

~ 

L. MASSART >< 8V2-.10(1) Led., 35 
() 

L. MASSART 
~ elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week l!J, I 

~ (30 uur/jaar) Led., 35 tn 

L. V ANDENDRIESSCHE 8V2-10(2) Led., 35 

J. SCHELL 8Y2-9IIz Led., 35 

. 
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Leergangen 

6'. Praktische oefeningen ............ 
ó 

7. De oecologie der dieren met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde ........... 

· T. Praktische oefeningen ............ 

8. De stelselmatige dierkUnde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partim : stelselmatige 
dierkunde deel :invertebraten ........ 

~ 

8'. Praktische oefeningen .. ........... 

9. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
matige dierkunde, deel :vertebraten .... 

9'. Praktische oefeningen .. ·' ......... 

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleontologie, partim : 
dierlijke paleontologie ............ 

F_ACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

' ' 
1 e Licentie in de dierkundeT 

\ 

Titularis maandag dinsdag • woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. SCHELL · elke namiddag van de 8e en de 9e week 
(30 uur/jaar) Led., 35 

- -

· J. HUBLÉ s 10ih-1P/z Led., 35 -
J. HUBLÉ 

~ 

~ elke namiddag van de 24e en de 25e week 
go (30 uur/jaar) 

(JQ één week veldwerk Led., 35 < 
0 
0 .... 
CT 
(I) 

::r N. 0 9Yz-10Yz Led., 35 s:: 
go elke namiddag van de 15e tot en met de 20e wee.k N. ::s 
< (80 uur/jaar) Led., 35 
0 
0 .... 
(I) I >< 
(") 

L. DE CONINCK El lOYz-llY2 Led., 35 
~. 

L. DE CONINCK ~ elke namiddag van de 21e tot en met de 23e week 
( 40 uur/jaar) Led., 35 

-

J. DE HEIN ZELIN 9-10 Led., 35 . 



N 
N 
VI 

I 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

2e licentie in de dierkunde, morfologisch-systematiséhe richting 

Leergangen Titularis maantlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : '• 

De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 11*-13 Led., 3? 

Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week 
(90 uur/jaar) Led., 35 

De morfologie der dieren,. partim : i weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX 9~1Qlh Godsh., 4 

Praktische oefeningen ............ K. DIERICKX ~ 10lh-12lh Godsh., 4 OQ 

De oecologie der dieren, met inbegrip van de < 
8 dierenaardrijkskunde ............ J. HUBLÉ i 9-10 Led., 35 

Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ :::r . elke namiddag van de le en de 2e week 
0 c: (30 uur/jaar) Led., 35 
R' 

De· stelselmatige dierkunde met inbegrip van = de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- < 

matige dierkunde, deel : invertebraten . . . N . ~ 9.%-lllh ' Led., 35 
(I) 

Praktische oefeningen N. >< elke namiddag van de 8e tot en met delleweek ............ (') 
c: ( 60 uur/jaar) Led., 35 lot ' 
rn 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
(D' 
0 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- . 
matige dierkunde, deel :vertebraten .... L. DE CONINCK lllh-12% Led., 35 

Pralctische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 12e tot en met de 14e week 
(60 uur/jaar) Led., 35 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : dierlij~e 
paleontologie ................ J. DE HEINZELIN 11-12% (15 uur/jaar) Led., 35 . 

Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 11-12% (30 uur/jaar) Led., 35. 
-------
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : _ 
één grondige cursus te kiezen uit : -

1. De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde . . . . . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK 8-9% Led., 35 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 
~ (120 uur/jaar) Led., 35 

2. De morfologie der dieren, partim : § 
weefselleer en embryologie . . . . . . . . . K. DIERICKX fJ- · 8-91/z Godsh., 4 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . K. DIERICKX ~ elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 
g (120 uur/jaar) Godsh., 4 .... 

3. De morfologie der dieren, partim : g' 
endocrinologie . . . . . . . . . . . . . . . . K. DIERICKX .. 5 9%-11 Godsh., 4 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . K. DIERICKX ~ elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 
~ (120 uur/jaar) Godsh., 4 

4. De stelselmatige dierkunde, partim : g 
invertebraten . . . . ~ • . . . . . . . . . . L. DE CONINCK ~ 8-91/z Led., 35 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK ~ elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 
~ (120 uur/jaar) · Led., 35 

5. De stelselmatige dierkunde, partim : ~· 
vertebraten . . . . . . . . . . . . . . • . . L. DE CO~NCK 91/z-11 Led.; 35 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 
(120 uur/jaar) Led., 35 

6. De stelselmatige 4ierkunde, partim : 
dierlijke paleontologie . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN 8-91/z Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN elke m\middag van de 16e tot en met de 21e week 
(120 uur/jaar) Rozier, 44 

7. De stelselmatige dierkunde, partim: 
oecologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. HU9Lt 45 uur/jaar Led., 35 

7' Praktische oefeningen . . . . . • . . . . . . J. HUBLt 120 uur/jaar Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

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

-
111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

één cursus te kiezen uit : 
Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

3 
Parasitologie ................. G. VANGREMBERGEN ~ 30 uur/jaar 

::I 

Endocrinologie ............... K. DIERICKX ~ 18-19 1 I I I < o · 
Nematologie - N. 

0 30 uur/jaar ................. ..... -g' 
::r 

Histochemie ................. R.VERCAUTEREN . 0 30 uur/jaar ~ 
Q. 
CD 

Natuurbehoud ................ J. HUBLÉ ::I 30 uur/jaar 
< 
0 

I I I I 8Yz-10 . Oecologie der planten met planten-
0 ..... 
CD 

aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN >< 1e tot 20e week 
(") 

~ ..... 
Bodemkunde ................ N. ra. 30 uur/jaar CD 

!;I> 

een verplichte vak uit het progamma der 
2e lic. dierkunde fysiologisch-biochemische 
richting ................... 

... 

-

-

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting -
' 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag ·zaterdag 

~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : ~ . -
1. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiologie - .................. G. VAN GREMBERGEN 10-llYz 10-11% 

1' Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de 1e tot en met de 7e week 
(135 uur/jaar) 

2. Defysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie .................. L. MASSART . -- 8-9 

2' Praktische oefeningen ............ L. MASSART elke namiddag van de 8e tot en met de lOe week 
( 45 uur/jaar) 

3. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere I 

biochemie .................. L. V ANDENDRIESSCHE 9-11(1) 

3' Praktische. oefetiingen ............ L. V ANDEND~ESSCHE elke namiddag van de 13e tot en met de 16e week 
(60 uur/jaar) . 

4. De fysiologie der diereri, partim : moleculaire 
biologie ................... W. FIERS ll-12 

4' Praktische oefeningen ............. W. FIERS elke namiddag van de 11 e tot en met de .12e week 
(30 uur/jaar) 

5. De fysiologie der dieren, parti~ : 
micro biologie ................ J. DE LEY 8Yz-9Yz 

•. 

, . 

(1) = eerste halfjaar maandag voorbehouden voor excursies 

Plaats 

,. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

-
Led.~ 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

I 

Led., 35 I 

Led., 35 

I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN ' 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 
' 

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

-. ~ 11. GRONDIGE CURSUSSEN : ' één cursus te kiezen uit : I 

De fysiologie der dieren, partim : 
algemene fysiologie ............. G. VAN GREMBERGEN llVl-13 Led., 35 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . G. VAN GREMBERGEN .. elke na'nllddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) Led,., 35 
De fysiologie der dieren, partim : . . 
algemene biochemie ............. L. MASSART 3 

10-llVl - Led., 35 

Praktische oefeningen ............ L. MASSART § elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

fr (120 uur/jaár) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: (1Q 

< 
bijzondere. biochemie L. VANDENDRIESSCHE 0 10-1Ph Led., 35 ............ 

~ 
Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE g" elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

~ (120 uur/jaar) Led., 35 0 c 
De fysiologie der dieren, partim : genetica J. SCHELL p,. 8-9Vl Led., 35 ~ ::s 

elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week Praktische oefeningen ............ J. SCHELL < 
0 (120 uur/jaar) . Led., 35 0 
'"' 

De fysiologie der dieren, partim: & ~ 
~ 

moleculaire biologie W. FIERS 
(') . 8-9% . Led., 35 ............. Ei 
~· 

Praktische oefeningen ............ W. FIERS "' elke namiddag tijdens het tweede semester 
(120 uur/jaar) Led., 35 

De fySiologie der dieren, partim: 
micro biologie ................ J. DE LEY 8-9% Led., 35 

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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F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 
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2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandog I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdog 1 zaterdag 

7. De fysiologie der dieren, partim : 
radiobiochemie . . . C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

1 7' Praktische oefeningen . . . . . . .. . . . • . . 1 C. VAN SUMERE ~ 1 .: 120 uur /jaar 
"' 

8. 

8' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

De fysiologie der dieren, partim : 
histochemie ." . . . . 

Praktische oefeningen 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 
Radiobiochemie 

Parasitologie 

Endocrinologie 

Nematologie 

Histochemie 

6. Natuurbehoud 

7. Oecologie der planten met planten
aardrijkskunde 

8. Bodemkunde 

9. één verplichte cursus uit het programma der 
2e licentie dierkunde, morfologisch
systematische richting . . . . . . . . . . 

R.VERCAUTEREN 

R.VERCAUTEREN 

C. VAN SUMERE 

G. VANGREMBERGEN 

K. DIERICKX 

N. 

R.VERCAUTEREN 

J. HUBLÉ 

P. VAN DER VEKEN 

N. 

9 
§ 
! 
< 
8 
d-
('1) 

=-0 

= g 
~ 
0 
oot 
('!) 

~ 
= oot ;-
VI 

18-19 1 

1 

45 uur/jaar 
---
120 uur /jaar 

-

30 uur/jaar 
---
30 uur/jaar 

I I 1 
30 uur/jaar 
---
30 uur/jaar 
---
30 uur/jaar 

I I 1 8Yz-10 
(le- 20e week_) 

30 uur/jaar 

~ 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 



N w ...... 

Leergangen 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) ........... 

1' Praktische oefeningen ............. 

2. De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie .............. 

2' Praktische oefeningen ............. 

3. De fysiologie der planten, partim : 
biochemie ................... 

3' Praktische oefeningen ............. 

4. De fysiologie der planten, partim 
microbiologie ................. 

4' Praktische oefeningen ............. 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim: stelsel-
matige plantkunde (thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ......... 

5' Praktische oefeningen ............. 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

-le Licentie in de plantkunde 
... -

Titularis maandag di!Jsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. VAN DER V EKEN 8Yz-10Vz Led., 35 

P. VAN DER VEKEN (16 uur per week van de le tot en met de 6e week) 
1(~11% Led., 35 . 

J. MATON 9Vz-ll(l) 8%-10(1) 8%-9%(1) Led., 35 

J. MATON 20 uur per week van de i 2e tot en met de 21e week ~ 

(2 weken vacantie af te trekken) Led., 35 

C. VAN SUMERE 11-12 11-12 Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur per week van de 8e tot en met de 21e week 
(80 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 10%-12 Led., 35 

J. DE LEY 20 uur per week van de 26e tot en met de 31e week 
(80 uur/jaar) Led., 35 

P. VAN DER V EKEN 8%-10% Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 10-12 (+ 2 weken excursies) Led., 35 
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I 

Leergangen 

6. De stelsehnatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ........... 

7. De oecologie der planten met inbegrip van 
de plantenaar<b:ijkskunde ............ 

T Praktische oefeningen ............. 

I 

' 

~ 

,. 

-

-

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -
1 e Licentie in de plantkunde 

~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
J. DE HEINZELIN 10-11(1) . -

Led, 35 

P. VAN DER V EKEN 9%-11(2) 8%-10(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 2 weken excursies 

-

' 
~ 

., 
-~ 

- - ·-· 

-

1 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN . 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

, 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN: "' 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) .......... P. VAN DER VEKEN 81/z-10 

p Praktische oefeningen ........ • .... P. VAN DER VEKEN 17-18 10-12 

2. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ................ J. DE LEY 8%-9%(1) 

2' Práktische oefeningen J. DE LEY ' elke namiddag der 14e week (20 uur/jaar) ............ 
3. De oecologie der planten, met inbegrip van 

de plantenaardrijkskunde .......... P. VAN DER VEKEN i()lh-11 %(1) 

4. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de.paleontologie der planten, partim : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, 
bryofyten, pteridofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 1()1/z-12 ~ 

4' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-17 

5. De stelselmatige plantkunde, met in begrip 
van de paleontologie der planten, partim : 
paleontologie der planten .......... J. DE HEINZELIN 14-15% (15 uur/jaar) 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN 14-15% (30 uur/jaar) 

( 1) = eerste halfjaar 

( . I 

I 

I 

' 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

! 

Led., 35 

,. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

\Led., 35 . 
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.. 1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus te kiezen uit : 
_De morfologie der planten . • . . . . . . . . P. VAN DER VEKEN 1()1h-12 

::; 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-18 

De stelselmatîge plantkunde, partim : stelsel-
matige plantkunde, ( thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN 8%-10 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 

De stelselmatige plantkunde, partim : 
plantenpaleontologie ............ J. DE HEINZELIN -

Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-18 -
De stelselmatige plantkunde, partim: 
oecologie .................. P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

De stelselmatige plantkunde, partim : 
fytogeografie .................. P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

-
Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
-

14-18 Led., 35 

1()1/2-12 - . Led., 35 
-

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

. Led., 35 

Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
\ 

.... 2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag l wensdag l donderdag~ 
111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

twee cursussen te kiezen uit : 
1. Genetica J. SCHELL 

~ 

30uur/jaar ................... 
2. Radio biochemie ............... C. VAN SUMERE op woensdag 30 uur/jaar 

3. Natuurbehoud . ............... J. HUBLÉ 30 uur/jaar 

4. Oecologie der dieren met dieren-
llOYz-llYz I I l aardrijkskunde ................ J. HUBLÉ 

5. Bodemkunde ................ J. AMERIJCKX 30 uur/jaar 

6. Plantenecologie ............... . L. EECKHOUT 30 uur/jaar 

7. Plantenziektenleer .............. J. VAN HOLDER 30 uur/jaar 

L_ ~· _ Histoche!DÏe ................. R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

.. 

vrijdag I zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

l Led., 35 

Led., 35 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Casinopl., 24 
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I FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag 

_, 
,-

-
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : - ' -

1. De fysiologie der planten, partim : 10%-12 10%-12 
algemene fysiologie ............ . J. MATON (1) _(1) 

1' Praktische oefeningen . . .......... J. MATON elke namiddag van de 12e tot en 1pet de 15e week 
(80 uur/jaar) 

2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 9-10 9-10 

2' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE elke namiddag van de 1e tot en met de Se week 
( 100 uur/jaar) 

--

3. De fysiologie der planten, partim : 
micro biologie ................ J. DE LEY 8Yz-9lfz(2) 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag van de 8e en 9e week 
( 40 uur/jaar) 

L 

4. De fysiologie der planten, partim : 
moleculaire biologie ............. W. FIERS 10.11 

4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS elke namiddag van de 6e en· ?e week 
(30 uur/jaar) 

II. GRONDIGE CURSUSSEN: . 
één cursus te kiezen uit : 

1. De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie ............. J. MATON 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON 14-18(2) 14-18(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 
; 

. 

Led., 35 

Led., 35 

Led, 35 

Led., 35 ' 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

9-12(2) Led., 35 

Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

~ Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. ~AN SUMERE 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . C. VAN SUMERE 14-18(2) 

3. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ................ 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 uurijaar 

5' Praktische oefeningen ............ J. SCHELL 120 uur/jaar 

6. De fysiologie der planten, partim : ~ 

radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 
1 

45 uur/jaar 

6' Praktische oefeningen C. VAN SUMERE . 120 uur/jaar ............ 
7. De fysiologie der planten, partim : 

histochemie ................. R.VERCAUTEREN I 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . :~ . R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : -
één cursus te kiezen uit : zie pag. 235. 

( 2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

8~10 Led., 35 

14-18(2) · . Led., 35 

9%-11 Led., 35 

14-16 Leq!, 35 

Led., 35 

? Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

-
Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

CasinopL, 24 

I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de biologie 

Leergangen 

1. · De proefondervindelijke opvoedkunde (*) 

2. De geschied_enis der opvoedkunde(+) 

3. De algemene methodenleer (0
) 

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

Titularis 

R. VERBIST 

K. DE CLERCK 

J. HOSTE 

partim ·:biologie(*) ............. I J. MATON 

(*) =te volgen tijdens de 2e licentie. 
( +) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1972-1973 
(1) = eerste halfjaar 
(

0
) =wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1972-1973 

I maandag' dinsdag I woensdag I donderdag I 

I I 1 17-19(1) 1 

I I I I 
(tien lessen van 1V2 u.) : 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

I Blandijnberg, 2 

17-19 1 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

1 01/z-11 Vl( 1) Led., 35 
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, Leergangen 
-

1. Bodemmineralogie: 
a. deel : mineralogie van de zand- en ieem-
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. Regipnale bodemkunde met oefeningen over 

bodemkundige opnamen .......... 
4' Oefeningen ................. 
5. Geologie van 4e bodemvormende sedimenten 
5' Oefeningen . . . . . . . . • . . . . . . . . 

6. Luchtfoto-interpretatie ........... 
6' Oefeningen ................. 
7. Praktische oefeningen over bodemanalyse .. 
8. Gron~ge studie van één der volgende vakken 

a. bodemmineralogie ............ 
b. bodemgenese,- morfologie en -classificatie 
c. regionale bodemkunde .......... 
d. geologie 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 I 

Licentie in de bodemkartering 
-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A.HACQUAERT 8Yl-10 Rozier, 44 
W. DEKEYSER 16Vz-17%(2). K.rijgslaan,271 
A.HACQUAERT 10-llYl Rozier, 44 
W. DEKEYSER 17Yz-l&lh(2) . K.rijgslaan, 271 
J.B. AMERIJCKX sV2~1o Rozier, 44 
J .B. AMERIJCKX 10-11% Rozier, 44 
J .B. AMERIJCKX 14-18 Rozier, 44 

R. TA VERNIER ~0+-:11~ Rozier, 44 
R. TA VERNIER 320 uur/jaar ' Rozier, 44 
R.MARECHAL 10-11% Rozier, 44 
R. MARECHAL 

. 14-18 Rozier, 44 
F.SNACKEN 1(}.11% Coupure, 575 
F .. SNACKEN 14-16 Coupure, 575 
J .B. AMERIJCKX 30 uur/jaar Rozier, 44 

'\. 
A.HACQUAERT 1(}.12(2) Rozier, 44 
J.B. AMERIJCKX 10-12(2) Rozier, 44 
R. TA VERNIER 1(}.12(2) Rozier, 44 
R. MARECHAL 1(}12(2) Rozier, 44 



I 
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~ 

/ 

Leergangen 

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 . . . . . . . . . . 

2. De be~nselen van cytologie en embryologie 

2' Praktische oefeningen .. ' • ......... 
3. Evolutieleer ................. 
B. Voor de houders van het diploma van 

licentiaat in de dierkundige of in de 
plantkundige wetenschappen : 

4. Radio-isotopentechnieken, partim : 
radiochemie ................. 

4' Praktische oefeningen ............. 

5. Radio-isotopentechnieken, partim : 
radio biochemie ............... 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. Theoretische organische scheikunde ..... 

(1) =eerste halfjaar 
(5) = le- !Oe week. 

/ 

' .. . 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

1ïtularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ . I 

~ -

-
L. MASSART 8*·10% Led., 35 

K. DIERICKX 15 uur/jaar 
\ 

Godsh., 4 · 

K. DIERICKX 15 uur/jaar ~ Godsh.,4 

J. DE HEINZELIN 10-11(1) . Rozier, 44 

; 

J. HOSTE 9-10(5) Proeftuinstr., 86 

J. HOSTE alle vrije uren tijdens. 14e- 15e week van 2e semester 
(30 uur/jaar) Proeftuinstr., 86 

C. VAN SUMERE 10 uur/jaar Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 8%-9% Krijgslaan, 271 



N 
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Leergangen 

7. Beginselen van fysische scheikunde ..... 
c. Voor alle studenten : 

8. Structuur van organische macro-moleculen 

8' Praktische oefeningen ............ 
9. Moleculaire biologie ............. 
9' Praktische oefeningen ............ 

10. Al~mene en moleculaire microbiologie ... 
1 0' Praktische oefeningen .......... ... 
11. Algemene 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 rnaomlag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. RUTGERS 10%-12%(3) Krijgslaan, 271 

J. STOCKX 8%-10%.(2) Led., 35 

J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 uur/jaar) Led., 35 

W. FIERS 17-18% 17-18% Led., 35 
I 

W. FIERS alle vrije uren tijdens 1e- 4e week van 2e semester (90 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 8%-10%(2) Led., 35 

J. DE LEY alle vrije uren tijdens 8e- 9e week van 2e semester (45 uur/jaar) Led., 35 

J. SCHELL 12-13% 17-18% Led, 35 

J. SCHELL alle vrije uren tijdens Se- 7e week van 2e semester (60 uur/jaar) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 17-18% 11 V2-l2Yz(J.~ 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 e semester. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Afzonderlijke leergangen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. De regionale bodemkunde ....... - ... R. TA VERNIER 14-15Yz Rozier, 44 

2. De ontwikkeling van de natuurweten-
~ 

- ~ =- - -schappen sedert de 19e eeuw N. 45 uur/jaar - -........ 

- -

.. 

I 

-
.. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Leergangen 

De microbiologie ............... 

Problemen in verband met kleine 
trillingen van dynamische stelsels ...... 
Automorfismengroepen van eindige 
meetkundige structuren ........... 

Chemische spectroscopie .......... 

Kwantumchemie ........... . .. 

Synthesemethoden in de organische 
chemie .................... 

Seminarie van Semigroepen, Ringen 
en Grafen .................. 
Praktische protonen -
Magnetische resonantie ........... 
U.V. spectrometrie en fotochemie ...... 

Scheikunde en Analyse van Lucht- en 
Waterverontreiniging ............ 
Ordinatortoepassingen in de Chemie .... 
Nucleaire scheikunde . . . . . . . . ~ . . . . 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

Vrije leergan~en 

Titularis [Jagen en uren Plaats 

J. DE LEY 22V2 uur/jaar Casinoplein, 24 

R.MERTENS 22% uur/jaar Plat., 22 

J. THAS 22% uur/jaar 
W. MIELANTS 22% uur/jaar 

G. VAN DER KELEN 15 uur/jaar 
E. VAN DEN BERGHE 7% uur/jaar Krijgslaan, 271 

G. VAN DER KELEN 10 uur/jaar 
E. CLAEYS 10 uur/jaar 
D. VAN DE VONDEL 10 uur/jaar Krijgslaan, 271 

M. VANDEWALLE 
P. DE CLERCK 10 uur/jaar Led., 35 

F. WUYTACK maandag: 10-llV2 , Plat., 22 

D. TA VERNIER 30 uur/jaar Rozier, 44 
i 

D. DEKEUKELEIRE 20 uur/jaar Led., 35 I 

I 

R. DAMS 15 uur/jaar Proeftuinstr., 86 
.. 
J. OP DE BEECK 22V2 uur/jaar Plat., 22 

F. ADAMS 15 uur/jaar Proeftuinstr., 86-
---



~ 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
~-

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

13. Electrochemie in niet-waterig milieu .... H. THUN 22Yz uur/jaar Plat., 22 

14. Moderne voltametrische methodes ..... E. TEMMERMAN 15 uur/jaar 

15. Physiologisch-ebiochemische aspecten van , "" 

l 

de studie der mariene invertebraten ..... W. DECLEIR 22Yz uur/jaar Led., 35 

16. Hydrometeorologie ............. C. VERNEMMEN 15 uur/jaar (.2) 

N 

t 
17. Groepentheorie en toepassingen op de 

eO 

vaste stof .................. E. BOESMAN 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

18. Fotoconductiviteit ............. F.CARDON 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

19. Optoèlektronica ............... W. D~ KINDER 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

20. Roosterimperfecties in halfgeleiders ..... L. FIERMANS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 
~ 

21. Chemische reakties aan vaste stoffen .... W.GOMES 30 uur/jaar ., Krijgslaan, 271 

-
22. Roosterimperfecties in ionaire 

kristallen .................. G. JACOBS 30 uur/jaar Krijgslaan, 2 71 

23. Halfgeleiders . . . . . . . . . . . . . . . . . J. VENNIK 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

24. Luchtfotointerpretatie ........... M.ANTROP 22Yz uur/jaar (2) 

(2) = tweede ~alfjaar 



FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Academisch Ziekenhuis 

DE PINTELAAN 135- Tel. 22.57.41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Geneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de geneeskundige· wetenschappen . 
- Doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
- Licentiaat in de tandheelkunde 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 
- Getuigschrift speciale studiën in de anesthesiologie 
- Graden van geneesheer-hygiënist 

vakkengroep 
- openbare hygiëne 
- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygï.ëne 
- sociale hygiëne 
- radioprotectie 

en certificaat over radioprotectie 
- Licentie in de arbeidsgeneeskunde 
- Licentie in de sportgeneeskunde 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
. 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 doctór in de genees-, heel- en verlos
kunde. 

2) Tot het examen ter verkrijging van het certificaat over radioprotectie en 
tot de licentie in de arbeidsgerieeskunde : de houders van het diploma 
van gen.eesheer-hygiënist,. afdeling : ar.beidsgeneeskunde. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

-245- ') 



OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

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 tenminste vier jaar studie. 
Behalve de theoretische cursussen, moeten de studenten gedurende de 
ganse tijd van het doctoraat, regelmatig klinische lessen volgen. Het 
vierde jaar is helemaal gewijd aan de praktijk, daar de studenten een 
stage moeten volbrengen, hetzij als intern in een hospitaal, hetzij als 
stagiaire in de universitaire klinieken of, eventueel in andere klinische 
diensten die vooraf door de Faculteit werden aangenomen. 

2. Het 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 
over _een door de examencommissie aangenomen onderwerp (besluit van 
de Raad van Beheer van 16 september 1969). (*) · 

5. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de sportgeneeskunde kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. . 
Het . examen omvat het indienen ·van een verhandeling over een vraag
stuk dat behoort bij één van de gedoceerde cursussen (besluit van de 
Ra~d van Beheer van 20 mei 1970). 

6. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie kan na twee jaar studie worden afgelegd. 

7. Getuigschrift van ·specialist. 
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 hierna vermelde diensten en voldoe
ning 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 assistent
schap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld : 
Inwendige geneeskunde : 5 jaar. 

(*) Studies alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, 
afdeling : arbeidsgeneeskunde. 
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Cardiologie : . ·.l · 
Gastro-e:r:t terologie : 
Pneumologie : 

· 3 jaar na 2 jaar . inwendige geneeskundë 

Nefrologie : } 
Endokrinologie : 
Hematologie : 
Geriatrie : 

3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde. 

Klinische biologie : · { partim : pathologische anatomie : 4 jaar 
partim : klinische 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 neurologische wetenschappen en 1 jaar 

algemene heelkunde. 
Plastische chirurgie : 3 jaar na 3 jiar algemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde: 4 jaar. 
Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar. 
Orthopedie: 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
·Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandi

daat reeds op· het gebied van de algemene heelkunde 
werd opgeleid gedurende 2 jaar. 

Oogziekten : 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten : minimum 2 jaar .. 
~adiodiagnose : 3 jaar. 
Radiotherapie : 3 jaar. 
Radiodiagnose en -therapie : 5 jaar. 
Elektro-radiologie( radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie) 

6 jaar. 
Fysische geneeskunde ·en readaptatie : 4 jaar. 
Neurologie : 3 jaar. 
Psychiatrie : 3 jaar. 
Neuro-psychiatrie : 5 jaar. 
Dermatologie : 4 jaar. 
Anesthesiologie :4 jaar (op het einde van het tweede jaar moet het ge

. · tuigscluift van speciale studiën in de anesthesiologie 
behaald worden). 

c) De studiën in de tandheelkunde. 
I. 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. (Ten laatste met ingang 
van het academisch jaar 1975-1976 zullen de licenties over drie examen
gedeelten en tenminste drie jaar studie lopen) 

2. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en e.en enig examen het 
diploma van licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op voorwaarde 
dat hij gedurende vier sernestets de praktische werkzaamheden en 
klinieken gevolgd heeft (koninklijk besluit van 10 maart 1932). 
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d) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
Worden toegelaten . tot het examen van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs, zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende wette
lijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat 
in de tandheelkunde hebben verworven, overeenkomstig de gecoördineer
de wetten van 31 december 1949 (B.S. van 1 maart 1950). Mogen zich 
insgelijks voor bedoeld examen aanmelden, de titularissen van een over
eenstemmende graad, die zij bekomen hebben onder het stelsel der wet 
van l 0 ap.ril 1890 - 3 juli 1891. Het omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een aantal bijste1lin
gen,alsmede het geven van een openbare les. 
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~ 
\0 

I 

... 

Leergangen 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 

1' Praktische oefeningen(*) .......... 
2. Algemene scheikunde, partim : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen (*) .. . .•....... 

3. Algemene scheikunde, partim : organische 

3' Praktische oefeningen (*) .......... 
4. Beginselen van de plantkunde ........ 
4' Praktische oefeningen ( *) .......... 
5. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*)=naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

I 

Titularis maand4g dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

O.SEGAERT 1(}.11% 9%-11 Led., 35 

0. SEGAERT 67% uur/jaar Led., 35 

L. MASSART . 8%-10(1) 
·, 

8%-11 %(1)" Led., 35 

L. MASSART 32 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 11%-13(2) 11%-13(2) 8%-10(2) Led., 35 

M.ANTEUNIS 
. , 

40 uur/jaar Led., 35 

J. MATON 10-11%(2) 10-11%(2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar Led., 35 

G. VAN GREMBERGEN 8%-10(1) 8%-10(1) Led., 35 

G. VAN GREMBERGEN 32 uur/jaar Led., 35 

... 

.. 



N 
V. 
0 

I 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Stelselmatige ontleedkunde van het menst? 

lijk lichaam, partim : bewegingsstelsel, vaat-
stelsel, ruggemerg en roggemergzenuwen .. 

1' Praktische oefeningen ............ 
2. Algemene weefselleer ............ 

2' Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene fysiologie ............. 
3' Praktische oefeningen ............ 
4. Algemene biochemie ............ 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

11. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer ... 
2. Bijzonderè lessen over cytologie en 

microtechniek ................ 
(*) = in groepen 
(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

' 

2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag I donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(90 uur/jaar) 

J. FAUTREZ 
15V..-16V..(~ 115Y..-16V..(:/J 

17-18(1) 17-18(1) 
115V..-16'11(2). 15V..-16V.. 

17-18(1) 17-18(1) . - Led., 35 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

M. SEBRUYNS 

I 
- 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) (3 7~ uur/jaar) 8%-9~2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (22% uur/jaar) j17-18~(2) 17-18Y2(2) Led., 35 

L. VANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8~-9~(1) 
10-11(1) 9~-10~(1) (67% uur/jaar) 8~-9~(1) Led., 35 

L. VANDENDRIESSCHE ( 45 uur/jaar) 1 14-17(2) 14-17(2) Led., 35 

J. SCHELL 1~-11~(1) (22~ uur/jaar) Led., 35 

M. SEBRUYNS 15 uur/jaar Godsh. 4 
-

K. DIERICKX 120 uur/jaar Godsh. 4 



N 
VI 

Leergangen 

-
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Beginselen der embryologie ......... 
2. Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 

lichaam; partim : zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg en ruggemergzenuw), zintuigen, 
ingewanden ................. 

2' . Praktische oefeningen ............ 

3. Topografische ontleedkunde ........ 
4. Bijzondere weefselleer ............ 
4' Praktische oefeningen (in groepen) .... 
5. Bijzondere menselijke biochemie . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
6. Menselijke fysiologie ............ 

·6' Praktische oefeningen .......... ... 

7. Beginselen der pyschologie ......... 
FACULTATIEVE CURSUS: 

1. Demonstratielessen over embryologie .... 
(1) = eerste halfjáar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag 

K. DIERICKX 9-12(1) 

J. FAUTREZ 

J. FAUTREZ 
(*) 

15-18(1) 

J. FAUTREZ 

M.SEBRUYNS 

M. SEBRUYNS 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 

I. LEUSEN 

I. LEUSEN 

.. 
H. V ANDER EECKEN 

. K. DIERICKX 

(3) = eerste helft van tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

dinsdag 

(*) 
15-18(1) 

14-15(3) 

8Y:z-93.4 
10.11 

11-12 

woensdag donderdag 

6 1V2 uur/jaar 

135 uur/jaar 
(*) 

15-18(1) 

14-15(3) 

10.11V2(1) 

24 uur/jaar 

11-12(1) 
12-13(1) 
8V:z-9%(2) 

45 uur/jaar 

8Y:z-9% 
10.11 

14-17(1) 14-15(1) 
(*) (*) 

11-12 

30 uur/jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Led., 35 

(*) 
15-18(1) Led., 35 

14-15(3) Led., 35 

10.11%(1) Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
I 

-
Led., 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 

14-17(1) 
(*) Ac. Ziekenh . 

(45 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 

Godsh., 4 
- ---



N 
VI 
N 

I 

.. 

Leergangen 

A. . VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen na het 1 e doctor~at. 

1. -a Pathologische fysiologie theorie ..... 
a' Praktische oefeningen .......... 
b Pathologische biochemie · ......... 

2. -Pathologische ontleedkunde. 
a Theorie .................. 
b Praktische microscopische · · ~ .. . 

oefeningen ..... ' ...... ..... 
' 

3. Beginselen van.geileesmiddelleer ...... 
4. -Bacteriologie met inbegrip van de beginselen 

van parasitologie en de profylaxie van de be-
smettelijke ziekten en hygiëne in verband 
met de micro biologie. 
a Theorie -........ . • ........ 

a • Praktische oefeningen · . . . . . . . . : . 

5. . Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partiro :gezondheidsleer .......... 

( 2) = tweede halfjaar 

' 
FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

.. 
le Doctoraat in de gepees-, heel- en verloskunde 

-·· 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ... 

-
~ 

·-

I. LEUSEN 11-12 11-12 11-12(2) Ac. Ziekenh. 

I. LEUSEN 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

L. V ANDENDRIESSCHE 15 uur/jaar -Ac. Ziekenh~ 

H. ROELS 12-13 12-13 Ac. Ziekenh. 

Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
H.ROELS 30 uur/jaar Bijl. Kaai, 1 

A.DESCHAEPDRYVER 1().11(2) 10-11(2) - 1().11(2) Ac~ Ziekenh. I 

I 

.. 

E. NIHOUL 12-13 en 14Vz-15Vz 
15Vz-16Vz Aç. Ziekenh. 

E. NIHOUL . Dagen en "uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
30 uur/jaar J. Kluyskensstr., t1 

K. VUYLSTEEK 14Vz-15Y2 Ac. Ziekenh. 



N 
V. 
w 
I 

Leergangen -

-
6. Algemene heelkundige ziektenleer en 

therapie ................ 
(11) Cursussen lUUlrover examen wordt afgelegd 

. in het 2e doctoraat. 
7. Kliniek voor kinderziekten (le deel) 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de inwendige ziekten 
(1e deel) partim : 

- zïekten 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 .......... 

9. Fysische propaedeutica 
a Theorie •.•.............. 
a' Praktische oefeningen ......... 

10. Biochemische propaedeutica 
a Theorie ................ : 
a' Praktische oefeningen ......... 

.. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
' :.;: 

Ie Doctoraat in de genees-, heel- en verlOskunde 

. 
Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. VAN DER LINDEN 10-11(1) 10-11(1) 16V2-18(1) 10-11(1) Ac. Ziekenh. 

.. . 

C. HOOFT 15Yz-16% Ac. Ziekenh. 

.-

·-
R. PANNIER 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

JG. VERDONK J . ' 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

JF. BARBIER ] · 30 uur/jaar theorie 
._ 

Ac. Ziekenh. 

JA. VERMEULEN J , 
30 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. ,. 

F. BARBIER 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
F. BARBIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

- / 

R. WI-EME 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
R. WIEME 150 uur/jaar Ac. Ziekenh. 



N 
Ul 
~ 

I 

" 

Leergangen 

(111) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen 
en Laboratorium : zie pp. 260. en 261. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp.263. 
· t.e.m. :265. · -

~ 

-

. 

. 
,. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--·- -

- . -

-



N 
VI 
V. 

I 

Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen MIQIUOver examen wordt 
afgenomen in het 2e doctoraat. 

1. Theoretische verloskunde 
a. Theorie ................... 
a• Praktische oefeningen ........... 

2. Radiologie met inbegrip van de radio-diagnose 
a. Theorie ............ ·---· .... 
a' Praktische oefeningen (in groepen) · .... 

3. Farmacodynamie 
a. Theorie .................. 
a • Praktische oefeningen ........... 

4. Kliniek voor kinderziekten (2e deel) ...... 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .... 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten ................... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief · 

voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 
- besmettelijke ziekten . . . . ·. . . . . . . 

-----------·--

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en 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. 

E. VAN DE VELDE 15-16%(1) Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 11-12(1) 10-11(1) 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 15%.-16% Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

r· VERDONK I -
20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

--
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.. 
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Leergangen 

- ziekten van het spijsvertegeringsstelsel 
- ziekten van het ademhalingsstelsel · . . . 

' ziekten van de inwendige klieren - .... 
- bloedziekten ........... . .. 
- nierziekten ............... 
- klinische scheikunde .......... 

6. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
en de bijzondere heelkundige therapie 

7. Medische psychologie en algemene 
psychopathologie ........... 

8. Biochemische propaedeutica 
a Theorié ......... . ...... 
a' Praktische oefeningen ........ 

(II) Cursus waaroverexamen wordt afgenomen 
in het 3e doctoraat. 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het 
zenuwstelsel met klinische demon-
straties (1e deel) . . . . . . . . . . . . 

(lil) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat. 
10. Neurologische kliniek, 1e jaar ..... 
11. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 

1e jaar . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 
12. Algemene chirurgie, met uitsluiting · 

van de chiJ.urgie van het" bewegings-
1
• • • • 

stelsel, 1e jaar 
------

·(2) =tweede halfjaar 
\ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

' Titularis maandag dinsdag· _woensdag donderdag vrijdag zaterdag J?laats 

J F. BARBIER } 30 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

lA. VERMEULEN . } 
30 uur/jaar theorie .. Ac. Ziekenh. 

11-12(2) 11~12<2> I . lu-12(2) 
P. VAN DER LINDEN 14•15 ( 82* uur/Jaar) Ac. Ziekenh. 

.. 

N. 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

R. WIEME 22% uur/jaar Ac. Ziekenh. 
R. WIEME 75 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H. V ANDER EECKEN • 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 
H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

~ 

F. DEROM 20uur/jaar Ac. Ziekenh. 

-L__ __ -
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V\ 
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Leergangen 

13. De geneeskundige kliniek, 1e jaar, 
partim : 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 
- algemene begrippen van de in~en<ijge 

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 .......... 
14. Obstetrische kliniek, 1e jaar ...... 
15. Kliniek voor kinderziekten, lê jaar ... 

(IV) Klinisch · werk en Lijkschouwingen(in 
groepen), in de diensten :zie pp. 260. en 261. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN~ zie pp. 263. 
t.e.m.265. 

.. 

-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees--, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(120 uur/jaar) 

R. PANNIER 45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} G. VE~DONK ] 
" 45 uur/jaar theorie 

45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} F. BARBIER , ] 45 uur/jaar theorie 
1 

105 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

} A. VERMEULEN ] 45 uur/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefe~ingen Ac. Ziekenh. 

M. THIERY 
.. ' 

12-13 Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 10-11 11-12 11-12 Ac. Ziekenh. 

-. 



t>..) 
V. 
00 
I 

Leergangen 

A. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 
in het 3e doctoraat. 

1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het 
zenuwstelsel met klinische 
demonstraties (2e deel) ........ 

2. Beginselen van de gerechtelijke 
geneeskunde met demonstraties .... 

3. Grondbeginselen van de geneeskundige 
plichtenleer .............. 

4. Begrippen van bijzondere klinieken : 
a) Beginselen van de urologische kliniek 

- met praktische oefeningen ..... 
b) Beginselen van de gynaecologische 

kliniek ............... 
c) Beginselen van de oor-, neus- en keel-

heelkundige kliniek ......... 
d) Beginselen van de oogheelkundige 

kliniek ............... 
e) Beginselen van de dermatologische en 

syfiligrafische kliniek ........ 
f) Fysiotherapie, partim : 

radiotherapie ............ 
--

(!) =eerste halfjaar 

·-

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees--, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- - - . - -- -- . - ' .. 

H. VANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. THOMAS 14Y2-15Yl 15Y2-16Yl Ac. Ziekenh. 

F. THOMAS 16Y2-17% Ac. Ziekenh. 

"' 

R.DEFOORT 8%-10 (30 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 
'-

D. VANDE-
KERCKHOVE 16Y2-17% Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

- 10-11 
J. FRANÇOIS 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

15Yz-16% 
A. KINT (1) 10-11 Ac. Ziekenh. 

P.M. VAN -
VAERENBERGH 16%-17% (15 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

g) Fysiotherapie, met uitzondering 
van de radiotherapie ......... 

(11) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat : 
5. Pathologische ontleedkunde met daar-

bijhorende demonstraties (demonstra-
ties van lijkschouwingen) ........ 

6. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de geestesstoornissen . . 

7. F armacot~erapie ............ 

- 8. Kliniek voor kinderziekten, 2e jaar ... 
9. Geneeskundige kliniek, 2e jaar; 

partiro: 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten ................. 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer .............. 

- besmettelijke ziekten .......... 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel .. 
- zielçten van het ademhalingsstelsel ... 
- ziekten van de inwendige klieren .... 
- bloedziekten .............. 
- nierziekten ............... 
- klinische scheikunde .......... 

( 1) = eerste halfjaar 

. 
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
H. CLAESSENS 15%-16%(1) . (30 uur/jaar) 9-10 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
'· 

E.VERBEEK 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. ! 

A. DE SCHAEP- I 

DRYVER 14%-15% Ac. Ziekenh. 
I 

C. HOOFT 11-12 11-12 11-12 Ac. Ziekenh. I 

- -
- (~20 uur/jaar) 

'" R. PANNIER 45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefêningen Ac. Ziekenh. 

} . G. VERDONK } -

45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeningen - Ac. Ziekenh. 

} F. BARBIER } - 45 uur/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 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I 'WOensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

1 0. Chirurgie van het bewegingstelsel 
2e jaar ......... -... . • • I H. CLAESSENS 

11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
1 van de chiru.rgie van het beweging

stelsel, 2e jaar . . . . . . . . . . . . 

12. Obstetrische kliniek, 2e jaar 

F.DEROM 

M.TIDERY 

13. Gezondheidsleer en sociale genees
kunde, partiro : sociale geneeskunde K. VUYLSTEEK · - I15V2.-16'/(2) 

14. Neurologische kliniek, 2e jaar . H. V ANDER EECKEN ' 

15. Beginselen van de psychiatrische kliniek 1 E. VERBEEK 

(111) Klinisch · werk, .Propaedeutica, Lijkschouwingen I [ 
en Laborotiurn (in groepen) in de diensten: · 

1. Interne kliniek • • • • . • • . . • • • . 

R. PANNIER 
· G. VERDONK 
F. BARBIER 
A.VERMEULEN 
R. WIEME 

2. Interne polikliniek . . . . . " . . . • ·1 N. 

3. Pediatrische kliniek en -polikliniek . . . • C. HOOFT 

4. Praktijk van de algemene chirurgie, 
kliniek en polikliniek . . . . . . . . . 

5. De obstetrische kliniek en -polikliniek 

6. Kliniek en polikliniek voor radio
therapie en kerngeneeskunde 

(2) = tweede halfjaar. 

F.DEROM 

M.TIDERY 

P.M. VANVAEREN'BERGH . 

I . 

8-11 8-10 

8-11 I S..lO 

8-11 I 8-10 

8-11 I 8-10 

8-11 I 8-10 

8-11 8-10 

15 uur/jaar 
~ 

20 uur/jaar 

12-13 

15 uur/jaar 

30 uur/jaar 

8-10 8-11 

8-10 8-11 

8-10 8-11 

8-10 8-11 

8-10 8-11 

S..10 I I 8-11 I 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh~ 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

7. Dermatologische poliklinie.l> en kliniek 

8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek 

9. Polikliniek en kliniek voor neus-, 
keel-_en oorziekten •· ••••••••.. 

10. Gynaecologische polildiniek en kliniek • 

11. Urologische polikliniek en kliniek ... 
12. Kliniek en polikliniek voor 

. geestesziekten ............. 
13. Kliniek voor fysiotherapie · • • • . • . . 

. 14. Polikliniek e11 kliniek voor neurologie 

15. Laboratorium anatomo-pathologie ... 
16. Laboratorium gezondheidsleer ..... 
FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp.263. 

t.e.m. 265. · 

• > 1, 

.. 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE -
3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde ' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. KINT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

J. fRANÇOIS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 8-11 8-10 &-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

D.VANDEKERCKHOVE 8-11 8-10 8-10 ~ 8-11 Ac. Ziekenh. 

R.DEFOORT 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 Ac. ~iekenh. 
,. 

~ 

E. VERBEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Guislainstr., 

H. CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. V ANDER EECKEN 8-11 8-10 . 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 8-11 8-10 8-10 - 8-11 Ac. Ziekenh. 

, 

- L -
' 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en yerloskunde 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/12/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo. hij niet door getuigschrift bewijst : .Je : dat hij, gedurende minstens twee jaar, met ingang van het ttijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, getrouw en met goed gevolg de geneeskundige kliniek (volwassenen en kinderen), de heel
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft bezocht ; 

2e: dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd in de zie
kenhuisdiensten voor geneeskunde (vo(wassenen en kinderen) heelkunàe en o5stetrie. 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door iie professol'en win 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 het volbrengen van proeftijden in binnen- of buitenlandse klinieken. 

Leergangen 

A. VERPI::.ICHTE CURSUSSEN, waarover examen 
wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en 3e 
doctoraat: 

Titularis 

1. Kliniek voor kinderziekten . . . . . . . I c. HOOFT 

2. Geneeskundige kliniek . • . • . • 

3. Chirurgie van het bewegingstelsei t 

te valgen gedurende het 2e en het 3e 

{ 

R. PANNIER 
G.VERDONK 
A.VERMEULEN 
F. BARBIER 

doctoraat • • • • • • • • • • • . • • • .J H. CLAESSENS 

4. Neurologische kliniek • • • • • • • • • 1 H. V ANDER EECKEN 

5. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het bewegings
steisel : te voigen gedurende hët 2e · 
en het 3e doctoraat • • • • •••••• I F. DEROM 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I wijdag I zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I= .. 
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Leergangen 

Te volgen gedurende het 2e, 3e en 4e 
doctoraat: 

7. Obstetrische kliniek, 1e, 2e en 3e jaar 
Te volgen gedurende het 3e doctoraat : 

8. Pathologische ontleedkunde met 
daarbijhorende demonstraties (de-
monstraties van lijkschouwingen) ... 

9. Bijzondere ziektenleer en therapie van 
de geestesstoornissen .......... 

10. Gezondheidsleer en sociale genees-
kunde, partim : sociale geneeskunde .. 

11. Farmacotherapie ............ 
12. Beginselen van de psychiatrische kliniek. 

FACULTATIEVE CURSUSSEN : 
Theoretische cursussen 

1. Beginselen van de leer der 
mondziekten .............. 

2. Orthop~die ........ ........ 
3. Tropische ge~eeskunde en tropische 

ziekten ................. 
4. CardioloJrie ............... 
5. Dieetleer ................ 
6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) ............ 
7. Neurochirurgie (klinische lessen) 
8. Plastische chirurgie (klinische lessen) .. 
9. Beginselen van de anesthesie ...... 

FA tULTElT 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. ROELS Ac. Ziekenh. 

E.VERBEEK 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK Ac. Ziekenh. 
A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
E.VERBEEK 30 uur/jaar Ac. Zi~enh. 

- ' 
~ 

R. DE WILDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
H. CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het 

academisch iaar Ac. Ziekenh. 

P.G. J ANSSENS 37% uur/jaar Ac. Ziekenh. 
R. PANNIER 30 uur/jaar -· Ac. Ziekenh. 
G.VERDONK 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
G. 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 maandag I dinsdag I woensdag I donderdag~ vrijdag I zaterdag I Plaats 

' .. 
_(11) Praktische oefeningen en klinieken ' 

•. 

1. Laboratorium voor onderzoekingen -

in de pathologische o~tleedkunde ' H. ROELS ... 
2. Laboratorium voor onderzoekeningen -· - ~ . -- ~ .- -- .. 

in de parasite-bacteriologie • • . . . . E.NIHOUL 
/ I 3. Laboratorium voor onderzoekingen 

> 
in de fysiopathologie I. LEUSEN .......... 

4. Laboratorium voor onderzoekingen 
' tv 

~ 
I 

in de farmacodynamie ......... A.DESCHAEPDRYVER 

5. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de hygiëne en de sociale 
geneeskunde .............. K. VUYLSTEEK 

6. Laboratorium voor onderzoekingen De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
in gerechtelijke geneeskunde F. THOMAS gaan door elke dag van 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u • -. . . . . . 

7. Praktische oefeningen in de propaedeu- -
tica en geneeskundige polikliniek N • --. . . 

.- 8 • Praktische oefeningen in de genees- } F. BARBIER 
kundige kliniek . . . . • . . . • . . . . R, PANNIER 

G. VERDONK -· 
A. VERMEULEN 

9. Kliniek en polikliniek der 
kinderziekten ............. C. HOOFT 

10. Raadpleging voor zuigelingen ..... C. HOOFT 

11. Verloskundige kliniek en polikliniek .. M.THIERY 

12. Gynaecologische kliniek en poli-
I kliniek ............... D.VANDEKERCKHOVE 

I 
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Leergangen 

13. Psychiatrische kliniek en polikliniek .. 
14. Urologische polikliniek en kliniek ... 
15. Polikliniek voor neus-, keel- en 

oorziekten . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Ooghee~undige polikliniek .. ..... 
17. Dermátologische polikliniek · ...... 

18. Neurologische polikliniek en kliniek .. 
19. Toepassingen en demonstraties van de l 

radiotherapeutische technieken .. ,·. 
20. Orthopedische heelkunde : klinische 

en technische demonstraties ...... 
21. Praktische oefeningen in de · 

fysiotherapie .............. 
22. Praktische oefeningen in de 

radiologie ............... 
23. Praktische oefeningen in de 

cardiologie ............... 
24. Praktische oefeningen in de dieetleer .. 

25. Praktijk van de behandeling va? de 
geestesziekten ............. 

26. Praktijk der thorax- en caidiovascu-
laire chirurgie ............. 

27. Praktijk der neurochirurgie . . . . . . . 

28. Praktijk der plastische chirurgie . ... 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE .. 

Doctoraten in de geneeskunde 

Titularis maandag[ dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zater_dag I Plaats 

\ ' 

E.VERBEEK 

R.DEFOORT ~ 

P. KLUYSKENS 

J. FRANÇOIS 
' 

A. KINT Praktijk : 6 uur/week 

H. VANDER EECKEN 

.... 
K 

P.M. VAN VAERENBERGH 

D~ werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
H. CLAESSENS gaan door elke dag van 8u. tot 12u~ en vari 14u. tot 18u. ~ 

I 

H. CLAESSENS I 

E. VAN DE VELDE 

R. PANNIER 

G. VERDONK 

E. VERBEEK 

F. DEROM Praktijk : 10 uur/week · 

G. HOFFMANN Praktijk: 10 uui7week 

G.MATTON 
,. Praktijk : 10 uur/week 

L__ __ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Ge,tuigschrift van aanvullend onderwijs in de anesthesiologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
L 

De fysiopathologie der anesthesie ...... I. LEUSEN 17-18Vl Ac. Ziekenh. 

De farmacologie der anesthesie ....... G.DEV~UWER . ··- llYz-13 B aertsoenkaai, 3 

De serologie en bloedtransfusie ....... E. NIHOUL 7Yz uur, later te bepalen Apotheekstr., 5 

Technologie van de anesthesie ........ G.ROLLY 15 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

Praktische stage in de anesthesie ...•... G.~OLLY 300 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Vooraleer dit getuigschrift te verkrijgen, wordt een praktische opleiding van 2 jaar vereist (G. ROLL Y). Bovendien wordt op het ei~ de van het tweede 
· jaar, een examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (1. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER, E. NIHOUL enG. ROLLY) . 

. . 

-

. 

' 

-· 

. 
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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 

b' Praktische oefeningen ........... 
2. Voedingshygiëne .............. 
3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke 

ziekten . ............... ..... 

a' Praktische oefeningen ........... 
4. Beginselen van de algemene statistiek en van 

de epidemiologie .............. 
a. partim :algemene statistiek ........ 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
b .. partim : epidemiologie . . . . . . . . . . 
b' Praktische oefeningen ........... 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie ...... 
6. Medico-sociale wetgeving en organisatie ... 
7. Geneeskundige sociologie .......... 
8. Demografie ................. 
8' Praktische oefeningen ............ 
9. Geesteshygiëne ............... 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ... 

11. Princii)es van sanitaire opleiding ....... 
(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënm (1 jaar studie) 

Titularis 11111/lndog I dinsdag I ,..,.n.Wg I dcmderdag I lfriidag I zaterdag Plaats 

I 

K. VUYLSTEEK 60 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) 

A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

G. VERDONK 20 u.(*) 

E. NIHOUL 30. u.(*) 

E. NIHOUL 15 u.(*) 

N. 20 u.(*) I' 

N • 10 u.(*) 

N . 30 u. (*) 

N. 10 u.(*) 

A. VAN MEIRHAEGHE 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u. (*) 
. K. VUYLSTEEK . 10 u.(*) 

E.VERBEEK 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS 10 u.(*) - I 

P.G. JANSSENS 5 u.(*) 
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Leergangen -

12. Grondbeginselen en methodes van de 
radioprotectie . . . . . . . . . . . . . . . . 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
11. MINSTENS EEN VAN DE VIJF VOLGENDE 

VAKKENGROEPEN : 
A. - Openbare Hygiëne 

la Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 
eetwaren ................... 

a' Praktische oefeningen ............ 
2a Bacteriologische en parasitologische analyse 

van drinkwater en voedingswaren ...... 
a' Praktische oefeningen ............ 

· 3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde ................. 

a' Praktische oefeningen ............ 
4a Beginselen der geneeskundige en industrièle 

toxicologie ................. 
a' Praktische oefeningen ............ 

5. Hygiëne der verkeersmiddelen ........ 
6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... 

B. - Arbeidsgeneeskunde 
a. SPECIFIEK PROGRAMMA 
la Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie met inbegrip van seminaries ... 
a' Praktische oefeningen ............ 

(*) = jaaruren 

-· 

FACULTEIT VAN DE GENEFSKUNDE -
Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

N • 10 u.(*) 

N . 8 u.(*) 

B.CUVELIER 20 u.(*) 
B.CUVELIER - 20 u.(*) 

I 

E. NIHOUL 6 u. (*) 

E. NIHOUL - 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS - 20 u. (*) 

P.G. JANSSENS 
.. 

•20 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 25 u. (*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. (*) 

K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 25 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u. (*) 



FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE .,. 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) _ " 
-• 

Leergangen Titularis maandag I dinYdag I woen..tag !donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

2a Fysio-pathologie van de arbeid met -
inbegrip van seminaries ........... I. LEUSEN 15 u.(*) Ac. Ziekenh. 

a' Praktische oefeningen ............ ·1. LEUSEN 6 u.(*) Ac. Ziekenh. 

3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten -
.. 

met inbegrip van seminaries ......... -
partim: ................... P. KLUYSKENS 12 u.(*) 

partim: ••• 11 ••••••••• •••••• J. FRANÇOIS 6 u. (*} 

partim : dermatologie ............ A. KINT 7 u.(*) 

partim: ................... K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 

tv 
@ 
I 

partim: ................... H. CLAESSENS 15 u.(*) 

4a Industriële en beroepshygiëne, het voorkomen 
van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving ............. K. VUYLSTEEK 30 u.(*) 

a' Bedrijfsbezoeken .............. K. VUYLSTEEK - 45 u.(*) 

Sa Beroepsoriëntering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte arbeider, 
met inbegrip van de beroepsklassering .... 

13 u. (*) ~ partim: . . . . .............. A. EVRARD 

partim: ................... H. CLAESSENS 6 u.(") > 20 uur(*) 

partim: ................... K. VUYLSTEEK 6 u.(*) ' a' Praktische oefeningen ............ .. 
partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 5 u.(*) 

partim: ................... H. CLAESSENS 5 u. (*) 

6. Beginselen van de industriële technologie 
meUnbegrip van seminaries ......... A. VLERICK ' 5 u. (*) 

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

(*) = jaaruren 
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Leergangen 

7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 
uit de arbeidsongevallen en beroepsziekten, de 
gerechtelijke geneeskundige aspecten ervan 
en de wettelijke vergoedingen ........ 

8. Psychologie en psychopathologie van de 
arbeid .................... 

~ 

9. Speciale technieken, aangepast aan de 
arbeidsgeneeskunde, 
partim : audio~etrie ............ 
praktische oefeningen ............ 
partim : thorax-röntgendiagnose ...... 
praktische oefeningen ............ 

partim : laboratoriumtechnieken ...... 
praktische· oefeningen ............ 

10. Praktijkstage in één of meer arbeids-
geneeskundige diensten ........... 

-
(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

H. CLAESSENS 15 u.(*) 
-

A.EVRARD 10 u.(*) Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 5 u.(*) 

5 u.(*) 

E. VAN DE VELDE 5 u.(*) 

5 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 5 u.(*) 

5 u.(*) 

acht weken/jaar 

-
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Leergangen 

b. FACULTATIEF PROGRAMMA VOOR HET 
BEHALEN VAN HET CERTIFICAAT OVER 
RADIOPROTECTIE 

la . Begrippen van nuc)eaire fysica ...... . . 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
2a Stralingsdosimetrie ........... . . 

a' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . 

3a Beginselen van radiobiologie en 
stralingspathologie . . . . . . . . . . . . . . 

a' Praktische oefeningen ............ 
4a Grondbeginselen en methodes V'dn de · 

radioprotectie . . . . . . . . . . . . . . . . 
a' Praktische oefeningen . ·. . . . . . . . . . . . 

C.-Schoolhygiëne 
1. Hygiëne van het schoolmilieu ........ 
2. Hygië~e van de scholier . .......... 

partim: ................... 
partim: .................... 
partim: ................. . . 
partim : dermatologie ...... ....... 
partim: ................... 

~ -

(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

~ . 

Geneesheer-Hygiënst ( 1 jaar studie) . 
Titularis maandag i dinsdag l woensdag! donderdag! vrijdag I zaterdag Plaats 

'< 

N.. 10-11%(1) 1 I (6 u. (*)~ I I 
N . 4 u.(*) 

P.M. VAN VAERENBERGH 9 u. (*) 

P.M. VAN V AERENBERGH 4 u.(*) 

P.M. VAN VAERENBERGH 8 u.(*) 

P.M. VAN V AERENBERGH 2 u.(*) 

N . lO-lll/2(1) 1 1 (5u. (*)) 1 I 
N. 4 u.(*) 

~ 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 u.(*) . 

P. KLUYSKENS 3 u.(*) 

J. FRANÇOIS 2 u.(*) 

C. HOOFT 3 u.(*) 

A. KINT 3 u.(*) 

H. CLAESSENS 4 u.(*) 
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.. 
Leergangen 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ..... 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding ... 
5. Biometrie van het kind en van de 

adolescent .................. 
. 6. Psychologie van het kind .......... 

7. Beginselen van de opvoedkunde . ....... 

8. Organisatie van het onderwijs en hiermede 
verband houdende wetgeving ........ 

9a Schooloriëntering en principes van 
beroepsoriëntering .............. 

a' Praktische oefeningen ............ 
1 Oa Medica-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 ................ 
~ Etiolo~e en profylaxe der sociale ziek~n .. 

( *) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titular~ maandag I din.sdag . ·1 woensdag I ~on derdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

/ 

C. HOOFT 25 u.(*) 

P~ VAN UYTVANCK 
.. 

10 u. (*) 

P. VAN UYTVANCK 10 u.(*) 

H. V ANDER EECKEN 15 u.(*) Ac. Ziekenh. 
I 

R. VERBI~T 10 u.(*) 

A. DE BLOCK 10 u.(*) 
, 

A. EVRARD 10 u.(*) ~ 

A. EVRARD 6 u.(*) 

P. VAN UYTVANCK 10 u.(*) .. 

P. VAN UYTV ANCK 6 u.(*) 

P.G. lANSSENS 10 u.(*) -
· M. THIERY 6 u.(*) 

C. HOOFT 10 u.(*) 

G. VERDONK 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 
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I 

Leergangen 

I 

6. So~iale plagen ................ 
7a De medico-sociale werken .......... 
7b Praktische oefeningen ... -......... 
8. De sociale zekerheid ............. 
9. De vergelijkende sociale wetgeving ..... 

10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... 
11. Seminaries over programmatie . : . . . . . . 

· partim: ................... 
partim: ................... 
partim: ................... 

E.-Radioprotectie 
1 a Nucleaire fysica . . . . . . . . . . . . . . . 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

2a Stralingsdosimetrie en toepassingen in de 
nucleaire geneeskunde ............ 

a' Praktische oefeningen ............ 
3a Radiobiologie en stralingspathologie .... 
a' Praktische oefeningen ............ 

4a Radioprotectie . . . . . . . . . . . . . . . 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

. (*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiênist (I jaar studie) 

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

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) -
A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 
A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 6 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 5 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 

E. NIHOUL 4 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) 
I 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) ! 

N . 8'11-10(1) I I 12 u.(*) I I 
N . 8 u.(*) 

P.M. VAN VAERENBERGH 18 u.(*) 
I 

P M. VAN V AERENBERGH 8 u.(*) 

P M. VAN VAERENBERGH 8 u.(*) 

P.M. VAN VAERENBERGH 2 u.(*) 

N . 8V2-l0(1) I 1 10 u.(*) I I 
N . 8 u.(*) 

N.B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvang van 
het academisch jaar . 
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Leergangen 

Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : 

Gespecialiseerde ·stage in een 
ar beidsgene~skundige ~en st . . . . . . . . . 
Doormaken van een stage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten .... 
- een verzekeringsorganisme voor -

arbeidsongevallen . . . . . . . . . . . 
- een revalidatiecentrum ......... 

--

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde (1 jaar studie) 

Titularis !7Wan~g~ dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

-
H. CLAESSENS 
A.DESCHAEPDRYVER 
J. FRANÇOIS I 

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 

.. 

-
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Leergangen 

Fysio-pathologie van de sport ........ 
Beginselen van toegepaste medische 
statistiek . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

Antropometrie van de mens .......... 

Medische sportkeuring en selectie ...... 
Biomechanica en bewegingsanalyse ..... 

Sporttechnieken ............. • . •. 

Farmacologie in verband met sportgenees-
kunde .................... 

Traumatologie in verband met 
sportgene~skunde . . ... .' ......... 

Sport bij gehan9icapten ........... 
Wetgeving .................. 

Seminarie over ·bijzondere sportmedische 
vraagstukken ............ , .... 

Stage in sportgeneeskunde : 
a) sporthygiëne .. · ............. 
b) training .................. 

- -

F ACUL TElTVAN DE GENEESKUNDE -

( 
Licentie in de sportgeneeskunde 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag [donderdag I vrijdag l zaterdag • Plaats -

I. LEUSEN 15 uur theorie/ja~ Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

P. VAN UYTVANCK 10 uur theorie en 15 uur prakt, oef./jaar Watersport!., ~ 

P. VAN UYTVANCK 5 uur theorie en 25 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 

R. CLAEYS 30 uur theorie/jaar Watersport!., 2 

R.CLAEYS 15 uur prakt. oef. /jaar Watersport!., 2 

A.DESCHAEPDRYVER 15 uur theerie/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 10 uur theorie en 1 maand prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 
! 

H. CLAESSENS 10 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

W. DELVA 5 uur theorie/jaar 

R. CLAEYS 15 uur theorie /jaar Watersport!., 2 

K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen 

P. VAN UYTVANCK 14 dagen praktische oefeningen 
--- - ------------ -- - -- ---------- -
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· FACULTEITVAN DE GENEESI<UNDE 

Ie Licentie in de tandheelkunde -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De prothesèleer ............... A.COMHAIRE 3% uur/week (3) 

1' Praktische oefeningen ............ A. COMHAIRE 16 uur/week (3) 

2. De protheseleer, partim : tandheelkundige 
materiaalkennis- (deel : niet-metallieke 
materialen) ................. A.COMHAIRE *uur/week (3) 

3. De beginselen der geneesmiddelleer en der G.DE 
farmacodynamie (**) ............. VLEESCHHOUWER 11%-13(2) 

4. De pathologie en de therapie van de mond R. DE WILDE 141h-15%(2) ' 

5. Kliniek der mondziekten .......... R. DE WILDE 8V2-9V2 

6. Operatieve tandheelkunde .......... R. DE WILDE 141/2-15%(1) 

6' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 15%-18 9V2-11~ 8%-11~ 

7. Orthodontie ................. R. DE WILDE 

7' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 14-17(1) 
14%-17(2) 

8. De algemene ziektenleer ........... E. LACROIX 16%-18 

9. De bacteriologie met de beginselen van de 
parasitologie ................. E. NIHOUL 11%-13 11%-13 

9' Praktische oefeningen (*) .......... E. NIHOUL 14%-16%(1) 

10. De pathologische ontleedkunde . ....... H. ROELS 12-13 

(1) =eerste halfjaar (*)=niet verplicht 
(2) = tweede halfjaar (* *) = om de twee jaar gedoceerd. 
(3) =rooster aan te passen aan de noodwendigheden. 

vrijdag zaterdag Plaats 

" 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
i 

! 

Ac. Ziekenh. 
I 

11%-13(2) Aud. E.A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
i 

i 

Ac. Ziekenh. i 

8%-11~ Ac. Ziekenh. 

8V2-9%(2) Ac. Ziekenh. 

8%-12(1) 
9%-12(2) Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

141/2-16%(2) Ac. Ziekenh. 

12-13 Bijl., 1 
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Leergangen · 

. 1. De protheseleer ............... 
1' Praktische oefeningen + klinische opleiding 

2. De beginselen der geneesmiddelleer en der 
farmacodynamie (*) ............. 

3. Kliniek der mondziekten . . . . . . . . . . 
4. Operatieve tandheelkunde .......... 
4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
5. Orthodontie ................. . . 

5' Praktische oefeningen ............ 

-
6. Protheseleer, partim : tandheelkundige 

materiaalkennis (deel : metalen) . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Licentie in de tandheelkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 4onderdag vrijdag zaterdag 

A. COMHAI~E 11-12V2 17-18% 17-18% 

A. COMHAIRE 14-16%(1} 
8%-11 14-18(2) 8%-12(3) 14-17 14:17(4) 

G. DE V.LEESCHHOUWER 11 %-13(2) 11%-13(2) 

R. DE WILDE . 8V2-9% 

R. DE WILDE 17-18 

R. DE WILDE . 14-17 9Yz-12 8V2-12(3) 8%-12 

R. DE WILDE 8%-9Yz(l) 

R. DE WILDE 14-18(4) 9%-11(1) 
-

' 8%-12(2)(3) 

H. HAEMERS 17-18%(1) 
--

(3) = om de nyee jaar : 11 ~ } gedurende het tweede halfjaar 
(4) =om de tweejaar: 14% 
(*) = om de twee jaar gedoceerd. 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

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 KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diplor~m's : · 
- Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde 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 bepaald bij art.. 3, § 2, 1 o 

van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 16); · 
2. zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 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 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist was 
om universitaire studiën aan te vangen; 

4. de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg 
de vóórbereidende 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 zou verbieden. Dit 
bewijs moet aanvaard zijn vóór de inschrijving op de cursussen, wordt ge
nomen .. 

- Tot de licentie : de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 
- Tot. de aggregatie van het secundair ·onderwijs van de hogere graad : de 

houders van het övereenstemmend kandidaatsdiploma en licentiaats
diploma. 

(*)Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 

:- 278-



- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van 
het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 

- Tot het doctoraat : zij die sedert tenminste één jaar in het bezit zijn van 
het overeenstemmend licentiaatsdiploma, 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

1 o De kandicta tuur : 
- de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenr~ünste 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 
licentiaatsex~men ~ · 

- deze verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd. 

3° De aggregatie van het secundair 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 de~ 
lichamelijke opvoeding in de athenea, óf atheneumafdelingen en in de 
normaal~cholen; 

- - 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 in de 
bijzondere methodiek. 

4° De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

· 5° Het doctoraat : 
- het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 

openbare 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 overgemaakt te worden tenminste 
één maand vóór de datum voor het examen vastgesteld. 

- '219-



N 
00 
0 
I 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1 e Kandidatuur in de lichamelijke opvOeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

heren 

1 

11-12(1) 8Vz-9Vz(l) 
15-16 11-12(2) 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport R.CLAEYS . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dames 14-15 12-13(1) 10Vz-11Vz 

heren 

[ 
14Vz-15Vz 

(2) 
2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

en de sport : balspelen ............ R.CLAEYS 15Vz-16Vz 
dames I (2) 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : athletiek ............ R.CLAEYS 9Vz-10Vz 

4. De algemene scheikunde, partiro : 
anorganische ................. L. MASSART 8%-10(1) 8Vz-10(1) 

4' Praktische oefeningen ............ L. MASSART 32 uur/jaar 

5. De proefondervindelijke natuurkunde .. · .. J. DEMUYNCK 11%-13 8Vz-10 

5' Praktische oefeningen ............ J. DEMUYNCK 40 uur/jaar 

6. De algemene scheikunde, partiro : 10-11% 10-llVz(l) I 
organische .................. M. ÄNTEUNIS (67% uur/jaar) 

6' Praktische oefeningen ............ M. ANTEUNIS 40 uur/jaar 

(1) = eerste halfjaar 
,..., - .... _ ......... ............1 ....._~· ........ -----------------------"'--~----'---

vrijdag zaterdag . Plaats 

9Vz-HWz(2) 

J 
Watersport!., 2 

--............ 
10-11(2) oooo Watersport!., 2 

( 
oo 
c: c: c: c: 15Vz-16Vz '"1 '"1 

(1) ~~ Watersport!., 2 

( 
$1) $1) 

~ el 
~::r 

15Vz-16Vz 3 ~ (1) 

I ("I) ::s Watersport!., 2 e-

I Watersport:J., 2 

10-11 Vz(l) Led., 35 

Led., 35 

Led,, 35 

Led., 35 

BVz-10(1) 
Plat., 22 

Plat., 22 



N 
00 -

' HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Leergangen 

heren: 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport ................. 

dames 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport: zwemmen ........... 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : balspelen . . . . . . . . . . . . 

4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : athletiek ............ 

5. De begrippen der ontleedkunde van het 
menselijk lichaam .............. 

5' Praktische oefeningen ....... ·-· ... 
6. De fysiologische scheikunde ......... 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. De algemene proefondervindelijke fysiologie 

7' Praktische oefeningen ............ 
8. Beginselen van de weefselleer en van de 

biologie .................... 
8' Praktische oefeningen ............ 
9. Een overzicht der wijsbegeerte, partim: 

zielkunde .................. 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

2e Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-~ 

~ 

j 
9%-1 0%( 1) 8%-9%(2) 9%-1 0%(1) 
10-11(2) 

R. CLAEYS 
10-11 

15-16(2) 8lfz-9Yz(2) 9%-1 ()1/z( 1) 

R.CLAEYS 19*-20* 8-9 

13Yz-14Vl 
R. CLAEYS 5Yz-16V2.(2) 

R. CLAEYS 8Vl-9V2(2) 

J. FAUTREZ 10-11 10-11 11-12(2) 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar 

J. STOCKX 9%-11(1) 10%-12(1) 

J. STOCKX 14-17(2) 
J. STOCKX. ll-12Yz 

J. STOCKX : 1 7-18%( 2) 

M. SEBRUYNS 55 uur/jaar 

M. SEBRUYNS 
~ 8%-11% 30 uur/jaar 

H. V ANDER EECKEN llYz-13(2) l 

\ 

zaterdag Plaats 

\ 

I - Watersport!., 2 
...... -00 ..... 
ooo 

0 
:: :: Watersportl, 2 E; E; 
~:--
I»'-· 
e; ~ Bad Peerstraat o-; 

' 
fr::r s ~ 
~ ~ Watersport!., 2 .e-2-

J 

Watersport!., 2 

11-12(1) Led., 35 

Led., 35 
Watersport!., 2 

Led., 35 

Watersport!., 2 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

le ~icentie 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 e eI I I. I I I I I I I I • I I R.CLAEYS 

dames· 16-17 14-15 
-

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport: zwemmen ........... R.CLAEYS 19714""2()3.4 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport (athletiek- bGispelen- 11%-13 -

volksdans) .. ................. R.CLAEYS 17-18 18--19 11%-12% 

4. De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de. sport . i ............... R.CLAEYS 9%-11% 

5. De theorie van de lichamelijke oefeningen . . R. CLAEYS - 14%-16 

6. De fysiologie van de mens ... ·-...... I. LEUSEN 8V:z-9* 8V:z-9* 
10-11 HHl 

6' Praktische oefeningen ............ I. LEUSEN 45 uur/jaar 

7. ·De biometrie van de mens .......... P. VAN UYTVANCK 10V:z-ll% 10V:z-11V2 

7' Praktische oefeningen .......... · .. P. VAN UYTVANCK 14-17 

8. De hygiëne (le deel) ............. R. CLAEYS 8Y:z-9%(1) 

-
~ 

( 1) = eerste halfjaar 

... 

vrijdag zaterdag Plaats 

11V2-12V2 Watersport!., 2 

11-12 Watersport!., 2 
,", ~ 

8--9 Bad Peerstraat 

13%-15% Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

-
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Watersport!., 2 

Watersportl., 2 

Watersport!., 2 
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7. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELDKE OPVOEDING 

. 2e Licentie_in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis rruzandag dinsdag woensdag donderdag 

. heren 

{ 
9-10 9-10 
15-16 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
_en de sport .................. R. CLAEY$ 9-10 

dames 15-16 9-10 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen ........... R.CLAEYS 1934-2034 

heren 

{ 
17-18 17-18 9Yz-11 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport (athletiek-volksdans-balspelen) R.CLAEYS 

dames 17-18 18-19 11Yz-12Yz 

De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport ................. R.CLAEYS 11-12 

De ontleding van de bewegingen . . ' .' . . . . R.CLAEYS 10Yz-12V2 

De bijzondere fysiologie van de lichamelijke 
opvoeding .................. P. VAN UYTVANCK 91/2-11 

Praktische oefeningen ............ P. VAN UYTVANCK 14-17 

De hygiëne (2e deel), toegepast op de 11-12(1) 
lichamelijke opvoeding ........... R. CLAEYS 1012-UV2(2) 

Praktische oefeningen ............ R.CLAEYS 15-17 

. 

vrijdag zaterdag Plaats 

llYz-1212 

11-12 Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 

14Yz-1612 

14Yz-1612 Watersport!., 2 

-
Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

9Vz-11 Wa tersportl., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

.-
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HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsei .. 
partim: ................... H. CLAESSENS 45 uur/jaar 

partim: ................... 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 opvoeding bij 
interne stoornissen ............. 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.CLAEYS '• 45 uur/jaar 

partim: ................... P. VAN UYTVANCK 15 uur/jaar 
'~-- . . " • ;) " • ·..:· 9 ~ 

Stages .................... H. CLAESSENS 600 uur/jaar 

~ 

' . I'' 

. ' 

~ 

1 

I 
vrijdag I zaterdag 

I 

Plaats 
I 

Ac. Ziekenh. 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

•. W atèrsportL, 2 
.. 

- , Watersport!., 2 

"- . 
Ac. Ziekenh. 

\. 

' 
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'' HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJK.Ë OPVOEDING ' 

. 

Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 
• < 

.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De bijzondere methodenleer van de I 3lesuren per week in At. of Lyceum-
lichamelijke opvoe'ding en de sport . -.... R.CLAEYS volgens uurrooster At. of Lyceum 

Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
opvoeding en de sport in verband met open- ' 
lucht leven en vrije tijdsbesteding ...... R.CLAEYS 

De geschiedenis der opvoedkunde (wel in72/73) K. DE CLERCK 17-19 . 
De algemene methodiek (niet in 72/73) ... A.GERLO 17-19 

De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19 

J 
l 

)' 

.. 

' 

. . 

• J· ~ 

zaterdag Plaats 

Atheneum, 
Lyceum 

' 

9-10 Wàtersportl., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

'""' -

-

I 

-
-

I 



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 techologie. (*) 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

I. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
dé biologie : de houders van één der hiernagen-oemde wettelijke of weten
schappelijke diploma's .: 

1 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 voor 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 he.bben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als . 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHTVAN DE STUDIE 

De examenvakken voor de graad van licentiaat in de biochemische weten
schappen zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één jaar 
studie na het bekomen van één der in de -toelatingsvoörwaarden genoemde 
diploma's. 

De examinandi leggen over de vakken die zulks vergen een praktisch exa
men af; voor hen die de specialisatie in de biologie kiezen, omvat het examen 
aa,nvullingen in de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandeling indie
nen over een vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden ~ijn postgraduaat-cyclussen. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met spe~list~tie in de biologie. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~, 

I. VERPUCHTE 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 de analytische scheikunde en 
in de organische analyse (0) (+) (*) ..... A. CLAEYS ~4Yz-1SV2(1) 

2' Praktische oefeningen (0 ) ( +) ( *) ...... A. CLAEYS 15Yz-18~1) 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8~·10(2) 

3' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL alle vrije uren van de !Oe en de lle week (30 u) 

4. De ontleding der voedingsstoffen ( +) .... B. CUVELIER 8Yz-12Yl(1) 
14-18(1) 

S. De beginselen van de fysiologie en 
anatomie (") .... . ............ E. LACROIX < 10-12 

6. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking 
van geneesmiddelen ............. G. DE VLEESCinK>UWER 16Yz-18Yl(2) 

( 0 ) = van deze cursu~en worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursu8sen 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 landbo,uwindustrieën. 

zaterdag 

.. 

('') = van deze cursus wordèn vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde, van doctor in de veeartsenijkunde. 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

Plaats 

-~ 

Plat., 22 

Plat., 22· 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. ziekenh. 

Farm. lnst. A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 



N 
00 
00 
I 

- - - ... 

/ 
Oe 

'< 

, 

-

CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6' Praktische oefeningen ............ G.DE 
VLEESCHHOUW~R 15-18(2) 

7. De algemene biqchemie, (partim : enzymologie 
en metabolisme) ............... L. V ANDENDRIESSCHE 9Yz-11 

7' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142Y2 u.) 

8. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 
-

biologie) ................... W. FIERS 11-12Yz 

8' Praktische oefeningen ............ W. FIERS alle vrije uren van de 21e tot en met de 26,e week (142Yz u.) 

9. De biologische fysico-chemie ........ A. LAUWERS 16-18 

9' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) 
I 

10. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse ............. A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e week (15 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties ................... G.GOETHALS 8Yz-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN I SYz-10(1) 

.. 

. ~ ·, I 

(1) =eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar 

-

. Plaats 

A. Ziekenh. 
BlokB 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35, 

Led., 35 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 
, 

Farm. Inst. A.Z. 

/• 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de technologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(0) (+) .................... M.VERZELE 9-10(1) 

1' Praktische oefeningen (0) (+) . . . . . . . . M. VE.RZELE 14-18(1) -. 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8%-10(2) 

2' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL alle vrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 u.) 

3. De ontleding der voedingsstoffen(+) .... B.CUVELIER 8Y2-12(1) 
14-18(1) 

4. De technologie' der biochemische bedrijven G.GOETHALS 10-llVl 

5. De beginselen van · de fysiologie en 
anatomie .................. E. LACROIX 10-12 

6. De· grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische-ijking van G.DE "16%-18V2 
geneesmid~len ............... VLEESCHHOUWER (2) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . ,, . . . . . G.DE 
VLEESCHHOUWER 15-18(2) 

7. De algemene biochemie, (partim : enzymologie 
en metabolisme) ............... L. V ANDENDRIESSCHE 

----------

( 0 ) =van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 
(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

9V2-ll 

_; 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh, 

Ac. Ziekenh. 

Farm. Inst A.Z. 

Plat., 22 -· 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 

Ac. Ziekenh. 
BlokB. 

Led., 35 



CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de technologie 

Leergangen Titularis maandag din_sdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats # 

7' Praktische oefeningen ............ L. VANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142Ih u.) Led., 35 

-
8. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 

biologie) 0 •••••• 0 ••• •••••••• W. FIERS -· . 11-12% Led., 35 

8' Pralçtische oefeningen .......... ... W. FIERS alle vrije uren van de 21e tot en met dè 26e week (142V2 u.) Led., 35 

9. De biologische fysico-chemie 0 ••••••• A. LAUWERS 16-18 Farm. Inst. A.Z. 

I 
9' Praktische oefeningen alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) Farm. lnst A.Z. N ••• 0 •••••• 0. A. LAUWERS 

\0 
0 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: I 
één cursus te kiezen uit : -

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties ••••••••••• 0 ••••••• G. GOETHALS 8%-10(1) Plat., 22 

B. De farmaceutische technologie •• 0 •••• P. BRAECKMAN 8V2-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

' 

- .. 

. . 

( 1) = eerste halfjaar 



FACULTEITVAN 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 Toegepaste Wetenschappen verleent de volgende 
wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WE'ITELIJKE GRADEN 
- Kandidaat burgerlijk ingenieur 
- Kandidaat burger~ijk scheikundig ingenieur 
- Burgerlijk bouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk metallurgisch ingenieur 

·- Burgerlijk scheikundig ingenieur 
- Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk ingenieur-(lrchitect 
- Burgerlijk textielingenieur 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Kandidaat natuurkundig ingeni~ur 
- Natuurkundig ingenieur 

richtingen : · - kernwetenschappen 
-inwendige bouw der materialen 
- elektronica 

- lngènieur 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). 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
-Ingenieur in de bouwmechanica (*) 
- Bedrijfskundig ingenieur(*) 
- Doctor in de toegepaste wetenschappen 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot het toelatingsexamen van k::tndidaat 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 omvat : · 

1 o een N-ederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie ·onderwerpen 
voor die behoren tot verschillende disciplines, waaronder de kandi_. 
daa t mag kiezen; · · 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 
3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende :het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van _ vreemde nationaliteit 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 vlakke meetkunde; 

1 0° de meetkunde der-ruimte; 
11 o de analytische meetkunde; 
12° 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 overeert met dit van het omstandig program
ma door elke universiteit vastgesteld. 

Art. 3. - § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang 
verleent tot het hoger onderwijs en de houders van een diploma waanti~ 
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. 
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§ 2. De houders van één van de hierna opgesomde getuig
schriften of diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vak
ken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 : 
a) gehomologeerd getuigs'chrift 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 geàggregeerde .voor het lager secundair onderwijs, 

af delirig' moe dertaal-geschiedenis; 
h) diploma v~n geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, · 

afdeling Frans-geschiedenis; 
i) diploma van ·geaggregeerde , voor het lager· secundair onderwijs, 

afdeling moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling 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 onderwÜs, 
af deling 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 diploma van regentes voor het 
onderwijs in de Germaanse . talen in de middelbare scholen; 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van 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 (e~amen A); 
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s) gehomologeerd diploma van een hogere· securt.daire technische 
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 ingenieur : 

cf. p. 15 en volgende. 
a) Tot de graad van kandidaat n-atuurkundig ingenieur : wordt het 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk 
in.genieur (cf. sub. A). · 
Tot de graad van natuurkundig ingenieur : de personen die de. 
overeenstemmende graad van kandidaat hebben behaald. 
Tot de graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek: de 
personen die· houder zijn van een diploma 'van burgerlijk bouw-
kundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van burger
lijk elektrotechnisch ingenieur richting sterkstroom, van burgerlijk 
scheepsbouwkundig ingenieur of van een met deze gr~den overeen-
stemmend wetensch~ppelijk diploma. · 
Tot de graad van aardkundig ingenieur : 
1 o de personen die houder zijn van het diplom(J. van de wette

lijke academische graad van burgerlijk mijningenieur of van 
het met deze graad overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma; 

2° de personen die houder zijn v"an ·het diploma van de wette
lijke academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van .het met deze graad overeenstemmend wetenschappe
lijk diploma, mits zij slagen voor het aanvullend examen over 
het vak "de mijnbouw". · 

Tot de graad van ingenieur in de nucleaire wetenschàppen : 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-~lektrotechnisch ingenieur of van één met 
deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van scheepsbouwkundig ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma, met uitzondering van het 
diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur of van . burgerlijk 
ingen~eur-architect. 
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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 mgenieur 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 bouwme~hanica: 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 vóor 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 1 0 a pril 18 90 - 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 voormelde Facul
teit als belangwekkend werden erkend. 

OVERZICHT V ÀN DE STUDIEN . 

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 sch~len behelzen twee stud~ejaren en z_ijn het voor
werp van twee examengedeelten. Elk van deze examengedeelten om

. vat praktische proeven en grafis.che 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 vergen ; -
de examinandi moeten bij het laatste examengedeelte éen werk in
dieiJ.en over een vraagstuk in verband met de groep vakken die zij 
hebben gekozeri; 

- 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 examenvàkken 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 
maand vóór de opening van de zittijd. 

4° De graad van ingenieur in de vervoer- en voertui~techniek : 
het enig examen. kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Dit examen omvat praktische proeven eri 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 graden 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 echtèr 
in twee gedeelten worden gesplitst; 
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de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp dat 
betrekking heeft op ~én van de vakken die deel uitmaken van de 
leerstof. Dat werk moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgestelde termijn worden voo.rgelegd. 

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, een vrij of een verplicht inwendig regime 
(vóór 1 november moeten de studenten van de speciale scholen hun keuze 
kenbaar maken op het secretariaat van de speciale scholen), bestaande uit 
herhalingen, praktische oefeningen, ontwerpen, werken in de laboratoria en 
grafische werken in aansluiting aan verschillende . vakken van het onderwijs. 
De bekomen punten tellen mee voor het examen. 
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\0 
00 
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--- -- \ 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(b) =om de veertien_ da_:ge::.._n _ ___________________ _ _____ ~----~-~-----



N 
\0 
\0 

I 

FACULTEITVAN DÉ TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

.. 

Leergimgen 

1. De integraalrekening (2e deel) en de 
. beginselen van de differentierekening 
en van de variatierekening .......... 

1, Praktische oefeningen ••• 0 ••••• 0 0. 

2 .. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden •• 0. 0 • •• 0 •• 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening en de theorie der waarnemings-
fouten, met praktische oefeningen ..... 

4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
de geodesie •• 0 •• 0 • • 0 •• 0 •• •••• 

-
5. De grafostatica • 0 • ••• ••••• 0 • •• 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elektrici-
teit, stralingsleer) en de beginselen der theo-
retische en wiskundige natuurkunde 0 •• •• 

6' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . 

7. De analytische mechanica (2e deel) 
(dynamica) ••••••••••••••• 0 • 

-

• 0 

(1) =eerste halfjaar 
( 0 ) = 3 uur/jaar verplicht 

3ült~ uur/jaar facultatief 

2e Kandidatuur burgerlijk inge.nieur 

Titularis maandag. dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

·, 

F. KULIASKO BYz-10 BYz-10 

F. KULIASKO -

C. GROSJEAN 8Yz-10(l) 

0 0 

P. DINGENS 11 Yz-13 

8Yz-10(1) 
P. DINGENS (0) ' 

C. EYSSELINCK (3 uur/jaar) 10-11Yz(2) 

10-11 h(2) 8Yz-10(1) 
P. MORTIER 11 Yz-13(1) 10-11Yz(2) 

P. MORTIER 14-19(a) 

R. MERTENS ll Yz-13 11 Yz-13 

0 . 

(2) = tweede halfjaar 
(a)= om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

BYz-10 Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

. 



w 
0 
0 
I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

--

7' Praktische oefeningen ............ R. MERTENS 14%-171/2(1) 

8. De algemene scheikunde en de beginselen van 
de fysische scheikunde, partim : 
organische scheikunde _ . . . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE 221/2 uur/jaar 

8' Praktische oefeningen ............ M. V ANDEWALLE 14-18(2) 

9. Het technisch tekenen ............ C. DEKONINCK 14%-17%(1) 114%-17%(1) 
30 uur/jaar 

10. Technisch tekenen ............. _l14lh-18lh(1) 
a) partim : architectuurtekenen ....... G. DE LEYE 22% uur/jaar praktische oefeningen 
b) partim :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 11 %-13(2) 

11' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 30 uur/jaar 

12. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis . , · ............ W. SOETE 10-11%(1) -

-

' 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

-- ... 

. -
zaterdag Platits 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 _ 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 



(".) 

0 -

' 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur burgerlijk scheikundig ingenieur 
'\ . ' 

Leergangen 
'< 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De integraalrekening (2e deel) en de begin-
selen van de differentierekening en van de 
variatierekening ............... F. KULIASKO 8%-10 8%-10 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULIASKO 

2. Gebruik van ordinatoren, programmeren -

en numerieke methoden .......... . C. GROSJEAN 8%-10(1) 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening en de theorie der waarnemings- I 

fouten, met praktische oefeningen . . . . . . P. DINGENS 11%-1? 
4. De beginselen van de s~errenkunde en van 

de geodesie ................. P. DINGENS 3 uur/jaar 

5. De grafostatica ............... C. EYSSELINCK 3 uur/jaar 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elektrici-
teit, stralingsleer) en de beginselen van de theo ·· - 10.:11 1/2(2) ~Yz-10(1) 
retische en van de wiskundige natuurkunde · P. MORTIER 11~13 (1 HH1Yz(2} 

6' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-19(a) 

7. De analytische mechanica, partim : 
dynamica .................. R.MERTENS 11%-13 (45 uur/jaar) 111/2-13 

8. De algemene scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde, partim : organische 
scheikunde ........ . ........ M.VERZELE 1().11 %(1) 1 ().11 1/2(1) 1 ().11 %(1) 

8' Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 14-18(2) 

9. Het technisch tekenen ............ C. DEKONINCK 3 uur/jaar 

i 

(1) = eerste halfjaar · (2) =tweede halfjaar 
(a)= om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 
8%-10 Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 

Rozier, 44 
Rozier, 44 

Plat., 22 
J 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 



w 
0 
N 

I 

. 

- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN..:... VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

1 e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De differentiaalrekening en de integraal- 8V2-10( 1). 
rekening (le deel) .............. F. KULIASKO 8V2-10 11V2-13(2) 8V2-10 

1' Praktische oefeningen ............ F. KULIASKO 14V2-l6Yz 
. . 

2. De anorganische scheikunde ......... Z. EECKHAUT 10-11V2 10-11V2(1) 10-11 Y2 
(1) of (2) ~ 

2' Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14V2-18 

3. De hoger~ algebra en de determinanten-
theorie .................... F. WUYTACK 8Y2-10 

3' Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 1+16V2 (75 uur/jaar} 

4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO (47V2 uur/jaar) ll,Yz-13(1) 10-1P/2 

4' Praktische oefeningen ............ J. BILO 11V2-13(b) (75 uur/jaar) 

5. De algemene natuurkunde ....... .... -· 
(mechanica en warmteleer) ..... ' ... P. MORTIER 10-llVl 11V2-13(2) 

5' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-19(b) ( 112lh uur/twee jaar) 

6. De analytische mechanica (statica, 
cinematica) ................. R.MERTENS lllh-13(2) 8Vz-10(2) 

6' Praktische o~feningen ............ R.MERTENS 14lh-16(2) 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar . 
(b) = om de veertien dagen 

-

-

zaterdag Plaats ~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

-
Rozier, 4~ 

Rozier, 44 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier; 44 

Plat., 22 . 

. . Plat., 22 
------- ------



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

I 
w 
0 w 
I 

1. 

1' 

2. 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

. 6. 

6' 

7. 

7' 

Leergangen 

De integraalrekening (2e deel), de beginselen 
van de differentierekening en van de 
varia tierekening ............... 

Praktische oefeningen ............ 

De stèrrenkunde en de geodesie ....... 

De kristalkunde . .............. 

Praktische oefeningen ............ 

De grafostatica ................ 

De algemene natuurkunde (2e deel) 
(elektriciteit, stralingsleer) .......... 

Praktische oefeningen ............ 

De wiskundige natuurkunde ......... 

Praktische oefeningen ............. 

De analytische mechanica (dynamica) .... 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

· . (1) = eerste halfjaar 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Titularis n:uzandag dinsdag MJOensdag donderdag vrijdag 

F. KULIASKO 8%-10 8Vz-10 

F. KULIASKO 

P. DINGENS 8Yz-10(1) 

W.DEKEYSER 

W. DEKEYSER 8%-10 

C. EYSSELINCK (3 uur/jaar) 10-11V2(2) 

10.11Yz(2) 1Wz-10(1) 
P. MORTIER llYz-13(1) 10-11Yz(2) 

P . .MORTIER 14-18 (112Yz uur/twee jaar) 

P. PHARISEAU 10-llYz 

P. PHARISEAU 8Yz-10(2) 
11%-13(1) 

R.MERTENS llYz-13 llYz-13 

R. MERTENS 14%-16(1) 14Yl-16(1) 

(2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

8Yz-10 Plat, 22 

Plat., 22 

8Yz-10 Rozier, 44 

Rozier, 44 
\' 

Plat, 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat:, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur riatuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. De organische scheikunde .......... M. VANDEWALLE 22V2 uur/jaar Plat, 22 

8' Praktische oefeningen ............ M. V ANDEWALLE 14-17%(2) Plat., 22 
---

9. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8%-10(1) Plat., 22 

10. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL 11V2-13(2) Plat, 22 

w 
~ 

1 0' Praktische oefeningen ...... . ..... G.HERPOL 120 uur/twee jaar Plat, 22 

11. De technologie ............... W. SOETE 1(~11%(1) Plat.; 22 

' -
I 

-

. 

-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



w 
0 
V. 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De constructie van gebouwen (ruwbouw 
uitgez. de daken) .............. A. de GRAVE 11V2-B 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14%-18'/2(2) (165 uur/twee jaar) 

2. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(1) 

2' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18'12(1) 

3. De aanwending van de brandstoffen ..... G.HERPOL 11'12-13(1) 

4. Elasticiteitsleer en sterkteleer . . . . . . . ~ W. SOETE 10-11'12 8'12-10 

4' Praktische oefeningen ............ W.SOETE 14%-18'12 

' . 
5. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 11'12-13(2) 

6. De hydraulica .... . ........... G. TISON 10-11Yl 

6' Praktische oefeningen ...... '• . .... G. TISON 14Yl-18Vz 

7. De beginselen van de topografie ....... F. VANDERHEYDEN 

8. De topografie .... . ........... F. V ANDERHEYDEN 8%-10(2) 

8' Praktische oefeningen ............ F. V ANDERHEYDEN volgens de mogelijkheden (45 u~/jaar) 

9. De algemene bouwwijzen ........... F. VANDERHEYDEN (11Yl uur/jaár) .. 

10. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partim :massieve en houten bruggen, wegen F. VANDERHEYDEN 10-11'12 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

" 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plát., 22 

Plat., 22 ,. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 

10-11'12(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(2) Plat., 22 

10-11%(2) Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN l 

te Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~~ 

'" 

1 0' Praktische oefeningen ............ F. VANDERHEYDEN 141/z-18Yl(a) . Plat., 22 

11. De industriële scheikunde (chemie van water . . 
en brándstoffen) ............... F. BOSCH 8V2-1 0(1) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 1 0.13(1) Plat., 22 

12. De geschiedenis van de bouwkunst : ..... R. d'HULST 111/z-13 Plat., 22 
, 

' 
13. De grafostaticà ............... C. EYSSELINC K 22V2 uur/jaar Plat., 22 

w 
~ 13' Praktische oefeningen ............ C. EYSSELINCK 22V2 uur/jaar Plat., 22 

'14. Aerodynarnica (fac.) ........... ... G. TISON 10.11Y2(2) Plat., 22 

15. Luchtvaartfotografie en kartering (fac.) ... F. VANDERHEYDEN - 11%-13(2) Plat., 22 

~ 

.. 

-
, 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - ·SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen i Titularis maandag dinsdag ~ensdag donderdag vrijdag 

( 

1. De constructie van gebouwen (2e deel) ... A. de GRAVE 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 11Vl-13(1) (165 uur/twee jaar) 10-13(1) 

2. De be~selen van de röntgenanalyse .... W.DEKEYSER 11%-13(1) 

2' Praktische oefeningen ....... ...... W.DEKEYSER 17Vl-19(1) 

3. De delfstofkunde .............. A.HACQUAERT 14Vl-17V2(1) 

3' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT (22% uur/jaar) 14I/z-17V2(2) 

4. De aardkunde ................ A.HACQUAERT 11%-13(2) · ( 45 uur/jaar) 

5. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING SYz-10 

5' Praktische oefeningen ............ H. ~OMERLING - 11Yz-13 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, \ 

· a. partiro : bruggen (2e deel) ........ F. V ANDERHEYDEN 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... F. V ANDERHEYDEN 14Yz-18V2(1) 

b. partiro: grondmechanica ......... E. DE BEER 1H~-13 
--- -----·--- ---- __ , __ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

. 

zaterdag Plaats -

10-11Vl. Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 
' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

r 2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

b' Praktische oefeningen . . . . . . -. : . . . E. DE BEER - 10-13(2) 

c. partim.: waterwegen . . . . . . . . . . . N . 10-11%(1) 10-11%(2) 

c' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14%-18%(2) 

7. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8Vz-10 8%-10 

7'- Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14%--18Vz 

8. De werktuigmachines en hun 
aan wendingen ................ C. DEKONINCK 8Vz-10(1) 

9. De industrié1e bouwwerken ......... G. HERPOL 8%-10 

10. De elektriciteit en haar toepassingen 
op de nijverheid ............... M.VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) 10-11% 

1 0' Praktische oefeningen ........ . .... M.VANWORMHOUDT lû-11%(2) 

11. De berekeningen van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-llVz(l} 8%-lo(2) 

11' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW ~4%-18%(b 

... 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(b) =om de veertien dagen 

-

zaterdag · . Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' Plat., 22 

Plat.,22 
·' 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN_- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
. ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

--
1. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 

metallografie •••• 0 •• ••••••••• 

partim : de algemene metallurgie en 
sideruïgie .................. A. DE SY 10-llYz (le helft le sem.) 

partim : de metallografie .......... J. VIDTS 10-llYz (vanaf 2e helft le sem.) 

2. Bouwwetgeving, partim : verdeling van de llYz-13(2) 
aansprakelijkheid in het bouwbedrijf .... R. SENELLE + lies 

van 2V2 uur 

3. De berekening van het gewapend beton 
en het spanbeton (partim) • • • • • • • 0 • • • F. RIESSAUW 10-11 Yz(2) ' . 8Yz-10(1) 

3' Praktische oefeningen •••••• 0 • •••• F. RIESSAUW 14Yz-18Yz(a) 10-llYz(l) 

4. De aanvullingen van de hydraulica ...... G. TISON 10-llYz(l) 10-11Yz(2) 

4' Praktische oefeningen ............ G. TISON 
~ 

p Yz-13(2) 

5. Funderingstechniek ............. E. DE BEER 8Yz-10 

5' Praktische oefeningen • 0 •••• 0 ••••• E. DE BEER 14Vz-18Yz(2) 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 
a. partim : zeebouw, havenbouw, verdediging 

; 
van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen • 0. 0 •• 0 •• • N . llYl-13(1~ 

a' Praktische oefeningen 0 •••••••• 0 0 N. l~Wz-181/z(l) 

b. partim : dammen en sluizen • • • • 0 • •• N . 8Yz-10(1) 
10-11Yz(2) 

b' praktische oefeningen • • 0 • ••• 0 ••• N . 14Yz-18lf2(1~ 

(1) =eerste halfjaar - _(a) = om de veertien dagen 
( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat.,'22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

7. Berekening van constructies : 2e deel .... 

7' Praktische oefeningen ............ 
-

8. De spoorwegexploitatie . . ......... 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) . . 

11. lnlefding tot industrieel beheer (fac.) . . .. 

12. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) .................... 

13. Metaalbouw (fac.) 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

. . . . . . . . . . . . . . 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

D. VANDEPITTE - 8Y2-10 
10-11Y2(2) 

D. VANDEPITTE 10-13(1) 
14Y2-18% 

E. VOQRDECKER llY2-B 

A. VLERICK 11Y2-13(1) 

C. DE PELSEMAEKER 8Y2-1d(2) (45 uur/jaar) 

A. VLERICK 8Y2-10(1) 141/2-17 .Y2(1), 

J. DE RIES ( 45 uur/jaar) 

N . 22% uur/jaar 

I 

.. 

' 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 ' 

~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN~ SPECIALE SCHOLEN 

leProef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dins~g woensdag donderdag vrijdag 

1. De industrièle scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ... . . . . . ... F. BOSCH 1 O-llY2(2) 

2. De aanwending van de brandstoffen ..... G. HERPOL llY2-13 

2' Praktische oefeningen ......... . .. G.HERPOL 8Y2-13(2) . 

3. De cinematica en de werktuigendynamic~ .. R.DECHAENE 8V2-10(1) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14Y2-18Yz(1) 

4. De fysische scheikunde met inbegrip van 10.11 Y2(2) 
de thermo- en de elektrochemie ....... A. RUTGERS llVl-13(1) 

5. A]gemene metallurgie, siderurgie en 
metallografie, partim : algemene metal-
lurgie en siderurgie, grondige cursus ..... A. DE SY 81/2-10 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen 
van de bouwstoffen, de beginselen van de . 
stabiliteit van de bouwwerken ........ F. RIESSAUW 8Y2-10 

6' Praktische oefeningen . . .......... F. RIESSAUW 8Y2-ll Yz( 1) 14%-18%(2) 

7. De hydraulica ................. G. TISON 10-11Y2(1) 

7' Praktische oefeningen ........... . G. TISQN 14V2-18Yz(1 

8. De beginselen van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de elektroanalyse) . . . . J. HOSTE llY2-l3(1) 8Y2-10(l) 

8' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(2) 

9. De algemene bouwwijzen ... · .. . ...... F.VANDERHEYDEN 

~- De technische thermodynamica (*) ..... G. HERPOL 11Y2-13(2) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur 

zaterdag Plaats 

8Y:d0(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum · 

Plat., 22 

Plat, 22 

. . Plat., 22 

Plat., 22 

8Y2-10(2) Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De industriële bouwwerken ......... G. HERPOL 8Vz-10 

2. Aanvullingen der siderurgie ......... A. DE SY 1(~11Vz(1) 

2' Praktische oefeningen ............ A. DE SY I - 14%-18%(3) 

3. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 
metallografie, partiro : de metallografie ... J. VlOTS 11 Vz-13 

4. De beginselen der röntgenanalyse ...... W. DEKEYSER 11 1/z-13(1) 
-

4' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER (30 uur/jaar) 16Vz-181/z 

5. De beschrijving van de werktuigen . . . . . . N . 8Vz-10 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Vz-18%(3) 

6. De aanvullingen van de analytische 
scheikun4e ................. J. HOSTE 8Vz-10 

6' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(1) 

7. De aanvullingen van de industriële scheikunde 
(grootindustrie, ceramiek, glas) ....... F. BOSCH 10..11 Yz 

7' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 10..13(2) 

8. De werktuigmachines en hun aanwendingen · . C. DEKONINCK 8Vz-10(1) 

9. De elektriciteit en haar toepassing op , 

de nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) 10..11% 

(1) = eerste halfjaar (3) =om de veertien dagen 
( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

-
2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT 8V2-ll V2(2) 

10. De toegepaste aardkunde .......... W.DE BREUCK 30 uur/jaar 

10' Praktische oefeningen W. DE BREUCK 
.. 

45 uur/jaar ............ 

11. De aanvullingen van de metallurgie (siderurgie 
en metalen buiten het ijzer) met inbegrip 
van de elektrometallurgie .......... 
b. partim : de metallurgie der metalen 

buite~ het ijzer .............. N. 10-lll/2(1) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14%-16V2 (157 uur/twee jaar) 
(1) 

.. 

( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier,. 44 

Plat., 22 

Technicum 

, 
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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 :elektro-metallurgie der metalen 

buiten het ijzer . . . . . . . . . . . . . . 
c' Praktische oefeningen- ... , ....... 

2. Aanvullingen der metallografie ....... 
2' Praktische oefeningen ............ 
3. Aanvullingen der metallografie : fysische 

metaalkunde ..... . ........... 
3' Pr_aktische oefeningen ............ 
4. ëlektrométallurgie (deel : elektrosiderurgie) . 

4' Praktische ·oefeningen ............ 
(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*) =naargelang onderwerp afstudeerwerk 

3e Proef burgerlijk metallm.gisch mgeriieur 

-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

H.HAEMERS 8%-10(1) 8%-10(2) 

H.HAEMERS 120 uur/jaar 

N . 8Yz-10 

N . 157 uur/twee jaar 

N . lllfz-13(2) 

N. 14-18(2) (60uur/jaar) 14-18(*) 14-18(*) . 
J. VIDTS- 8%-10(7) 

J, VIDTS 14-18(1) 

J. VIDTS 10-lllfz 

J, VIDTS 14-18(*) 

A. ·DESY 10-11Vz(2) 

A. DESY 14-18 · (120 uur/jaar) 14%-17%(* 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

}>lat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

, . Technicum 

Technicum 
-

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASI'E WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5. Aanvullingen· der siderurgie. (gieterij-
en walsbedrijf) .... . ........... A. DE SY 10-11 'll(1) 

6. De aanvullingen van de analytische scheikunde 
(2e deel : toegepaste analytische elektro-
chemie) (enkel in 72-73 en 73-74) ...... J. HOSTE 10-11V2(1) 

7. De staats- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11 'll-13(1) 

8. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. K~UYSKENS l1V2-13(2) -
9. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 11Y2-13(2) 

10. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (enkel in 72-73) ...... yv. SOETE 10-11V2(1) 

11. De mijnbouw, partim : kolen ~n ", 

ertsveredeling • 0 • 0 •••••• • • 0 ••• J. VlOTS 10-11 V2(1) 

11' Praktische oefeningen •••• • • ••••• 0 • J. VlOTS 15-19(1) 

12. Procesregeling • 0 • 0 • 0 ••• 0 •• •••• A. VAN CAUWENBERGHE' 81/2-1 0(1) 

12' Praktische oefeningen ••••• 0 0 ••• •• A. VAN CAUWENBERGHE 60 uur/jaar 

12" De beschrijving van de werktuigen 
(enkel in 72-73) • • • • 0 ••• 0 ..... •• N . 45 uur/jaar 

12"' Praktische oefeningen (enkel in 72-73) ... N. 60 uur/jaar 

13. De metaliurgie, deel : lh:h te legeringen ·-1 (fac.) 0 •• 0 •• 0 ••••••••••••• N. 10-11 V2(1) 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Y2-1 0(2) (45 uur/jaar) 

15. Inleiding tot industrieel bcheer (fac.) • •• 0 A. VLE.IÜCK 81/2-10(1) 14%-17V2(1j 

( ~) = eerste halfjaar {2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN -

. Ie Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag WOf!nsdag donderdag vrijdag 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 1 0-1l'!z( 2) 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . F. BOSCH . 14%-18%(3) 14%-18Yz(2) 14%-18%(2) 14%-18%(2)_ 

2. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8Yz-10(1) 

3. De beginselen .van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de elektro-analyse) .... J. HOSTE 11Y~13(1) 8Yz-10(1) 

' 
3' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(1) 

4. De aanwending van de brandstoffen ..... G.HERPOL llYz-13 

4' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 8Y~12Yz(2) 

5. De beschrijving van de werktuigen . . . . . . N . 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............ N. . - 14%-18%(3) 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken ........ · F. RIESSAUW 8Yz-10 

7. De fysische scheikunde ........... A. RUTGERS 10-11Yz(2) 
11Y~13(1) 

8. De hydraulica ................ G. TISON 10-llYz(l) 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Yz-18%(1) 

9. De technische thermodynamica . ...... G.HERPÓL 10-11 %(1) 

10. De algemene bouwwijzen .......... F. V ANDERHEYDEN 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar "(3) =om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

81/z-10(1) Prat, 22 

10-13Ü) Plát., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

- Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Y~10(2) Plat:,-22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De industriële scheikunde (grootindustrie, 
ceramiek, glas) .... 0 ••••• 0 •••••• F. BOSCH 10-11Y2 

1' Praktische oefeningen • 0. 0 ••• 0 ..... F. BOSCH 10.13(2) 

2. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid •••••••••••••• 0 ••• M.VANWORMHOUDT (6?Y2 uur/jaar) 10-11 Y2 

2' Praktische oefeningen ••••••• 0 •••• M.VANWORMHOUDT 14%-18%(2} 

3. De algemene metallurgie, siderurgie en 
metallografie • 0 •••• 0 •••••••• 0 

partim : de algemene metallurgie en siderurgie A. DE SY } 1 ().11 Y2 (Ie helft Ie sem.) 
(45 uur/jaar) 

partim : de metallografie ••••••••• 0 J. VlOTS 10-11 Y2 (vanaf 2e helft 2e sem.) 

4. De aanvullingen van de analytische 
scheikunde •••• 0 •••• 0 ••••••• J. HOSTE 8Y2-IO 

4' Praktische oefeningen ••••••• 0 ••• 0 J. HOSTE 14-18(1) 

5. De industriële scheikunde : organisch 
gedeelte ••••• 0. 0 0 ••• 0 • 0 0 ••• G. GOETHALS 8V2-10 

5' Praktische oefeningen ......... . .. G. GOETHALS 8Y2-12Y2(2 
14-18 14-18 

6. De industriële bouwwerken •••• 0 ... 0. G.HERPOL 8V2-10 

7. De bouw der werktuigen der chemische 
industrie • 0 •••• 0 •••••••••••• G. GOETHALS 8%-10(1) 

·-
J 

(l) =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 
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' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER llYz-13(1) 

8' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER 16Yz-19(1) 

9. De beschrijving van de werktuigen 
(enkel in 72-73) . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

9' Praktische oefeningen (enkel in 72-73) . . . N . 60 uur/jaar 
- -

-
-

( 1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

_,-

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag. dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De industriële elektrochemie 
partim : industriële elektrochemie en 
elektrochemische corrosie .......... F.BOSCH 8%-10(2) 

2 . . De aanvullingen van de industriële scheikunde 
a. partim : chemische ingenieurstechniek .. G. GOETHALS 10-llYz 

a' Praktische oefeningen ........... G. GOETHALS 14-18(1) 14-18 14-18(2) 10-121/z 
(315 uur/jaar) 

b. partim : petrochemische processen .... G.FROMENT 8Yz-10 

b' Praktische oefeningen ........... G. FROMENT 8Yz-12Yz(2) 8Yz-12Yz(l) 

c. partim : chemische reaktaren ....... C. FROMENT 10-11Yz(2 

3. De delfstofkunde .............. A.HACQUAERT 3 uw/jaar 

4. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H.HAEMERS 8Yz-10 (22Yzuur) 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 11 Yz-13(2) 

6. Procesregeling ................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 8Yz-1 0( 1) 

6' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CAUWENBERGHE 60 uur/jaar 

- . 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
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N 
0 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN · 

3e Pr.oef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7. de staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-B(D 

8. Ontwerp van chemische produktieëenheden . G. FROMENT 11%-13(2) 

9. Textieltechnologie (fac.) .......... G. RAES 10-11V2(2) 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAE KER 8%-10(2) (4-5 uur/jaar) 

11. Inleiding tot industrieel beheer <fac.) .... A. VLERICK 8V2-10(1) 14%-17V2(1) 

. 

" 

-

-
, 

~ 

I 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 I 



w 
N -

Leergangen 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

L De cinematica en de dynamica der 
werktuigen ....... . ......... 

1' Praktische oefeningen . ... . . . ..... 
2. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische c:>efeningen ............ 
3. De aanwending van de brandstoffen 

(1e deel) . . : .................. 

.4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ....... . 
4' Praktische oefeningen ............ 

5. De industnèle scheikunde .......... 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. De hydraulica ................. 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. De algemene bouwwijzen en de 

beginselen van de topografie . . . . . . . . . 

7' Praktische oefeningen ............ 
8. De beginselen van de röntgenanalyse .. ·"· . 
9. De beginselen vap de stabiliteit van de 

'bouwwerken ......... · ........ 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

leProef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

R. DECHAENE 8Yz-10(1) Plat, 22 . 

R.DECHAENE 14Vz-18Vz(1) Technicum 

A. VAN CAUWENBERGHE 11 Yz-13(2) 10-11Vz(2) Plat., 22 

A. VAN CAUWENBERGHE 8Yz-11 Vz(2, · Plat., 22 

G.HERPOL llVz-13(1) Plat, 22 

W. SOETE 10-llYz 8Vz-10(1) Plat, 22 

W.SOETE 14Yz-18Yz 
A(2)B(l) Plat., 22 

F. BOSCH 8%-10(1) Plat, 22 

F. BOSCH 10-13(1) Plat., 22 

G. TISON 10-11Vz(1) Plat, 22 · 

G. TISON 14%-18%(1) Plat., 22 

F. V ANDERHEYDEN 8%-10(1) (11 uur/jaar) Plat, 22 

F. V ANDERHEYDEN 8 uur/jaar (2 namiddagen) Plat., 22 

W. DEKEYSER 8Vz-10 Rozier, 44 

F. RIESSAUW 8Vz-10(2) Technicum 

(2) = tweede halfjaar 



w 
N 
N 

I 

Leergangen 

9' Praktische oefeningen ............ 
10. De elektriciteit en toepassingen ervan 

op de nijverheid ............... 
- 1 0' Praktische oefeningen ............ 

11. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 
a. partim : fundamentele elektrische 

metingen (1e deel) . ............ 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. partim : beginselen van communicatie-

systemen ................. 
b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

II. Verplichte vakken voor richting A 
(sterkstroom) 

12. Elasticiteitsleer en sterkteleer 
(aanvullingen) ................ -

111. Verplichte vakken voor richting B . 
(zwakstroom) 

12. Aanvullingen der wiskunde : speciale 
funkties en komplekse integratie ...... 

13. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid : 
a. partim : elektroacustica .......... 

(1) = eerste halfjaar 

F ACUL.TEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

- leProef burgerlijk elektrotechnisc~ ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F. RIESSAUW 8 uur/jaar (2 namiddagen) Technicum 

M.VANWORMHOUDT UY2-13 1Ph-13 ~ Plat., 22 

M.VANWORMHOUDT 14%-18%(2) 14Y:t-18%(1) Technicum 

· M.VANWORMHOUDT 1~11%(2) Plat., 22 

M.VANWORMHOUDT 14Vl-18%(2) Technicum 

M. VANWORMHOUDT 22Vl uur/jaar Plat., 22 

M. VANWORMHOUDT 60 uur/jaar Technicum 

W. SOETE 8%-10(2) Plat, 22 

-
-

F. KULIASKO 11%-13(1) Plat., 22 

J. VAN BLADEL 10-11%(1) Technicum 
( 2) = tweede halfjaar 



w 
N w....· 
I 

-
Leergangen 

a' Praktische oefeningen ......... ... 

b. partim : elektrische eigenschappen van 
materialen . . . . . . . . . . · ...... 

b' Praktische oefeningen ........... 

14. De elektriciteit en toepassingen ervan op 
de nijverheid (grondige cursus), partim : 
straling (1e deel) ............... 

IV. Keuzecursusen 

zie pp. 329-331. 

--

-

.. 
(2) =tweede halfjaar 
(a)= om de veertien dagen 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-· J. VAN BLADEL 14Yz-18V2 (60 uur/jaar) 
(2a) Technicum 

N . 8V2-10(2) 

N. 9-11(2) 

J. VAN BLADEL 10.11 V2(2) Technicum 

·-

-
~ 

.. 



... ~~,......-~ 

F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
, 

Leergangen · Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
o , richtingen A (sterkstroom) en 

B (zwakstroom) 

1. De industriële b9uwwerken ......... G.HERPOL 8%-10(1) Plat., 22 ° 

2. Studie en aamyending van de machines ... H. SOMERLING 8%-10 Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 8%-10(2) 8%-10(1) Technicum 

3. De werktuigmachines en hun aanwending .. C. DEKONINCK 8%-10(1) Plat., 22 

w 
~ 

4. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

I a. partim : dynamica van elektrische . . 
systemen ................. 1. WILLEMS 10-11%(1) 10-11%(1) Plat., 22 · 

a' Praktische oefeningen ............ 1. WILLEMS (60 uur/jaar) 14%-18% 10-11% 
(2a) Plat., 22 

b. partirn : fundamentele elektrische 
metingen (le deel) ............ M. VANWORMHOUDT 11Vz-13(1) 11%-13(1) Plat., 22 ° 

b' Praktische oefeningen • . . . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT 14Vz-18% Technicum 

c. partim : industriële elektrische " 
metingen ................. L. PINTELON , 11Vz-13(1) Plat., 22 

d. partim : elektrische machines 
(le deel) ................. L. PINTELON 10-11% 8Vz-10 Plat., 22 

d' Praktische oefeningen ........... L. PINTELON 14%-18% Technicum 

e. partirn : beginselen van de communicatie-
· systemen ................. M. VANWORMHOUDT ·11 Vz-13( 1) Plat., 22 · 

e' Praktische oefeningen ........... M.VANWORMHOUDT 14%-1~1) Technicum 

(]) = ~~rste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a)= om de veertien dagep · 



w 
N 
VI 

~ 

Leergangen 

11. Verplichte vakken voor de richting A 
(sterkstroom) 

5. ·De elektriciteit en toepassingen ervan op 
de nijverheid (grondige cursus), 
partim : berekening van sterkstroomnetten 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
6. De aanwending van de brandstoffen 

(2e deel) ................... 
7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... 
8. De spoorwegexploita~e . • . ......... 
9. Elektrothermie ............... 

111. Verplichte vakken voor richting B. 
(zwakstroom) 

5. Het gebruik van rekenmachines in de 
regeltechniek ................ 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, . 
partiro : de circuittheorie . . . . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De elektriciteit en toepassingen ervan 

op de nijverheid (grondige curg}s), 
a. partim : Elektronische schakelingen 

(le deel) ................. 
b. partim : Straling (2e deel) ........ 
b' Praktische oefeningen ........... 

IV. Keuzecursussen 

zie pp. 329-331. 

F ACULTmT VAN DE TOEGF.P ASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch. ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

N. 1().11Yz(2) 

N • (30 uur/jaar) 1().11Yz(2) 1 ().11 Yz( 2) 
' 

G.HERPOL 22% uur/jaar Plat, 22 

P. KLUYSKENS llYz-13(2) Plat., 22 · 

E. VOORDECKER 11%-13(2) Plat, 22 · 

F.BOSCH ll'l'l-13(1) Plat., 22 

•. 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 22% uur/jaar Plat., 22 

N • 22% uur/jaar 
( 

N . 30 uur/jaar 

~ 

M.VANWORMHOUDT 45 uur/jaar Plat., 22 

J. VAN BLADEL . . 45 uur/jaar Technicum 

J. VAN JJ'-'ADEL 60uur/jaar Technicum 

(1) =eerste halfjaar (~..,= t~.~de-ha~ 



w 
N 
0'\ 

I 

Leergangen 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie 
en de metallografie 
partim : de algemene metallurgie en de 
siderurgie .................. . 
partim : de metallografie .......... 

2. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 
3. De aanvullingen van de elektriciteit en ' 

toepassingen ervan op de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines (2e deel) .. 
a' Praktische oefeningen ...... · -· ... 

b. partim ; verlichtingstechnièk ....... 
b' Praktische oefeningen . . . . . : . . . . . 

11. Verplichte leergangen voor de richting 
A (sterkstroom) 

4. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines (3e deel) .. 
a' Praktische oefeningen ....... • .. • .. 

b. partim : dynamische verschijnselen in 
elektrische netten ............. 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
I 

Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

A. DE SY 10-11% (1 P~ uur/jaar) Plat, 22 

J. VIDTS 10-11% (33% uur/jaar) Plat., 22 

A. VLERICK 22% uur/jaar Plat., 22 

L. PINTELON 8%-10(1) Plat., 22 

L. PINTELON 141/z-18% 
(la) Technicum 

J. VAN BLADEL 11%-13(1). Technicum 

J. VAN BLADEL (45 uur/jaar) 14%-181/2 
(la) Techrucum 

-
.. I 

I 

L. PINTELON 8%-10(2) Plat, 22 

L. PINTELON 141/z-181/2 
(2a) Technicum 

. 
J. WILLEMS 22% uur/jàar Plat., 22 

(2) ; -tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen 

--- -'-



w 
N 
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-
Leergangen 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

5. De elektriciteit en toepassingen ervan 
op de nijverheid (grondige cursus), 

• a. partim : bouw en berekening van de 
ele'ktrische machines ........... 

a' Praktische oefeningen ....... . ... 
b. partim : centrales, netten en elektrische 

trakJie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b' Praktische oefeningen ........... 

c. partim : beveiliging van netten ...... 
c' Praktische oefeningen ·. -.......... 

d. partim : regeling, sturing en ~xploitatie 
van netten ...... . ......... 

d' Praktische oefeningen ........... 
111. Verplichte leergangen voor de richting 

B (zwakstroom) 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... 
5. De spoorwegexploitatie ........... 
6. De elektriciteit en toepassingen ervan op 

de nijverheid (grondige cursus), 
a. partim :·straling (3e deel) ......... 
a' Praktische oefeningen ........... 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk ~lektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. WILLEMS 30 uur/jaar Plat., 22 

·L. PINTELON 10-13 Plat., 22 

L. PINTELON · 14Yz-18Yz(a) 14I/z-18Yz(a) Technicum 

N • 10-llYz 

N. [4Yz-18Yz(b) 14Yz·18Yz(L~ 

N. 8Yz-10(2) 

N. 12 uur/jaar 

J. WILLEMS 10:11Yz Plat., 22 

J. WILLEMS ~4Yz-18Yz(b) 14Yz-18Yz(b) Plat., 22 

- " 

P. KLUYSKENS 11Yz·13(2) Plat., 22 

E. VOORDECKER 11%·13(2) Plat, 22 

J. VAN BLADEL 
,,, 

10-llYz(l) Technicum 
1 

J. VAN BLADEL 14Yz· i8Yz(l) . Technicum 

( 2) = tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen (b) =om de vier weken 
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Leergangen 

b. partiro : elektronische schakelingen 
(2e deel) ................. 

b' Praktische oefeningen · ........... 

.. c. partiro :beginselen van communicatie-
systemen (2e deel) . . . . . . . . . . . . 

IV. · Facultatieve cursussen gemeenschappelijk 
voor de. richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De textieltechnologie ..... .. ...... 
2. Handel&- en nijverheidsboekhouding : 

handel&- en nijverheidsleer ........... 
3. Inleiding tot industriëel beheer ....... 

V. Keuzecursussen 

zie pp. 329-331. 

/" 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e, Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

M.VANWORMHOUDT 10-llllz(1) 8llz-10(1) Plat., 22 

M.VANWORMHOUDT 14Yz..18llz Technicum .. 

M.VANWORMHOUDT . . 1 (}.11 llz(2): Plat., 22 · 

G. RAES 1 (}.11 llz( 2) Technicum 

C. DE PELSEMAEKER 8Y2-l0(2) ~ Plat;, 22 · 

A. VLERICK 8llz-10(1) · 14Y2-17llz(l) Plat., ' 22 

\ 

r •. 

(2) =tweede halfjaar 
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. . FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

. , Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

> 

Titularis 

.. 

Uit de hierondervermelde keuzeCUl'sussen moeten -
de studenten in de richting A (sterkstroom) ten 
minste zoveel cursussen kiezen zodat de totale 
duur 112% uur theorie bedraagt. De duur van de 
gekozen cursussen in .de richtiiig B (zwakstroom) 
moet 135 uur theorie bedragen. ,. ... 

I. Ge~een~chappelijke keuzecursussen voor de ·' 
richtiitgen. A (sterkstroom) en B (zwakstroom) 

l.De spoorwegexploitatie (aan~llingen) .... E~ VOORDECKER 22% uur/jaar 

2:De industrtèle. J>Öuwwerken (2e deel) ..... G.HERPOL 22% uur/jaar 

3. Lastechniek .................... W. SOETE .. 22% uur/jaar 

4.Cursl1ssen voorkomend op het leerplan voor de 
graad van ingenieur in de telecommunicatié-
·technieken aan de Rijksuniversiteit te Gent. 

S.Çursussen gedoceerd aan de Rijksuniversiteit te -

Gent, doch met instemming van de faculteit van : 
de toegepaste wetenschappen, de promotor van I 

het afstudeerwerk gehoord ~ 

11. Keuzecursussen voor de richting A . 
(sterkstroom) ..! 

6.Aanvullingen der wiskunde : speciale 
funkties·en komplekse integratie ....... F. KULI~KO 22% uur/jaar 

7.Het geb:uik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek ................. CAUWENBERGHE 22% uur/jaar 

---

\ .. 

I Plaats 

~ 

, 
" 
~ 

~ Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

! 

- -::.' 1 

-

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur -

. 
~ 

Titularis Plaats 

8.De elektriciteit en toepassingen ervan op 
de nijverheid (grondige cursus), 
partim : elektronische schakelingen 
(le deel) .................... M.VANWORMHOUDT 22% uur/jaar 

'- --- Plat., 22 

liLKeuzecursussen voor de richting B 
(zwakstroom) 

6. Elektrothermie ................ F. BOSCH 22% uur/jaar Plat., 22 

I 7 .De aanvullingen van de elektriciteit en ~ .. 
w toepassingen ervan op de nijverheid, w partim : elektrische machines ( 3e deel) L. PINTELON 22% uur/jaar Plat., 22 0 .... 
I 

?'Praktische oefeningen 30 uur/jaar Technicum ............. L. PINTELON 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan 
op de nijverheid (grondige cursus), • a. partim : bouw en berekening van de - ' elektrische machines ............ L. PINTELON 90 uur/jaar Plat., 22 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . L. PINTELON 120 uur/jaar Technicum 

b. partim : statistische communicatie- I 

leer ..................... M.VANWORMHOUDT 45 uur/jaar Plat., 22 

c. partim : interne elektronica ......... M.VANWORMHOUDT 45 uur/jaar ,, Plat., 22 

d. partim : elektronische meetmethodes en 
systemen .................. M.VANWORMHOUDT · 45 uur/jaar Plat., 22 

e. partim : elektrische terugkoppelings- .. 
systemen .................. J. WILLEMS 45 uur/jaar Plat., 22 

---



w 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis 

f. partim : Veldtheorie A, grondig elektro-
magnetisme ................. J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

g. partim : veldtheorie B, relativiteit ..... J. VAN BLADEL 22% uur/jaar 

h. partim : netwerksynthese .......... J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

~ -

.... 

.. 

Plaats 

.. 

Technicum · 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT,VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-ingenieur 

Leergangen Titularis maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

--

1. De aanwendingvan de brandstoffen ..... G.HERPOL 11%-13 

1' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL ~%-11%(1) 

2. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11% 81/2-10 
-- . . '" 

2' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14%-181/2 

3. De technolome partim : lastechniek .... W. SOETE 11%-13(2) 

4. De hydraulica ................ G. TISON 10-11%(1) 

4' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%-181/2(1) 

5. De technische thermodynamica ....... G. HERPOL 8%-10(2) 

5' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 14*'-18%(2) (30 uur/jaar) 

6. De zuigermotoren . . . . . . . . . . . . . . N • 8%-10(1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 141/2-181/2(1) 

7. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8%-10 

7' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 10-13 

8. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
, van de topografie .............. F. V ANDERI-lEYDEN 8%-10(1) (11 uur/jaar) 

8' Praktische oefeningen ............ F. V ANDERHEYDEN 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

9. De aerodynamica .............. G. TISON 10-1Ph(2) 

10. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(2) 
11%-13(1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% 

11. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 111/2-13(2) 10-11Vl(2) 

11' Praktische oefeningen ............ A.VAN CAUWENBERGHE 8%-11%(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaat 

' . 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

_, .. ,. Plat., "'22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.,22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · · 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
-

- 2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
I 

-· 
. Leergangen : Titularis maanda_g dinsdag woenscizg donderdag vrijdag 

~ '1 

.. 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
· water en brandstoffen) ........... F. BOSCH (45 uur/jaar) 

1' Pfciktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-18Y1(1) 

2. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M.VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) 10-llYz 

2' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 14%-181h{2) 

3. De algemene metallurgie en de siderurgie, de -
metallografie . 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgi~ .................. A. DESY 10-llYz (1e helft le sem.) 

partim : de metallografie 
(45 uur/jaar) 

.. · ........ I. VIDTS 10-llYz (vanaf 2e helft 1e sem.) 

4. De ~schrijving van de werktuigen ' 8Yz-10 
(stoomketels, stoomturbines) ........... G.HERPOL llYz-13(2) 

( 45 uur/jaar) 

"4' Praktische.oefeningen ..... · ....... G.HERPOL 14Yz-18Yz 
(2) 

; . ~ (120 uur/jaar) 

5. Berekeniitg van const111cties : 1e deel .... D. VÁNDEPITTE 8Yz-10(1) 

5' P~;aktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE ~4Y;,181h(1) 

~· : De grondige studie der zuigermotoren N . llYz-13(1) .. 
6' ·Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . HH3 14Yz-18Yz(1) 

(120 uur/jaar) 
. 

7. De spoorwegexpl9itatie . . . . . . . . . . . E. VOORDECKER . llYz-13 

I 
(1) = eerste halfj~ ( 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 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8. De industriële bouwwerken ......... G.HERPOL 81/:z-10 

9. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER 81/2-10 
-

10. De automobielbouw ............. F. MALSCHAERT 81/2-10 

10' Praktische oefeningen .... . .. . .... F. MALSCHAERT 14V:z-18Vz · (105 uur/jaar) 

11. Studie van de machine onderdelen ..... N. 81/z-10(2) -

11' Praktische oefeningen ............ N. 14V2-18V2 
(2) 

-
_. 

-

-

(2) == tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

·Plat., 22 

-
Technicum 

- . 

-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De zuigermachines .............. H. SOMERLING 8Vz-10(2) 

1' Praktische oefeningen ............ H. $0MERLING 11Yl-13(2) 11%-13(2) 
14%-18%(2) 14Vz-18%(2} 

2. De turbomachines .............. H. "SOMERLING 11%-13(1) 

2' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 10-llVz(l) 14%-18%(1) 

3. De gasturbines ................ H. ~OMERLING 10-11Vz(l) 

3' Praktische oefeningen ............ H. $0MERLING 8%-10(1) 

4. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11%(2) 

5. De vliegtuigmotoren ............. H. ~OMERLING 10-11%(2) 

6. De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8Vz-10(1) 

6' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 10-12%(1) 10-1 Ph(1) 

7. De aanvullingen van de werktuigbouw- . 
kunde, partim : stoomketels en stoom-
turbines ................... G.HERPOL 8Yl-10(2) 

7' Praktische oefeningen ... ' ........ G. HERPOL 14Yz-18Vz(2) 

8. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8Yl-10(1) 

8' Praktische oefeningen ............ J. DE RIES 14%-18%(1) 
9. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) 

1 0. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid ..... L. PINTELON 11%-13 

-11. De textieltechnologie ............ G. RAES 10-11 %(2) 
12. Machines voor het behandelen van · 

goederen ................. ·; . J. DE RIES llVl-13(1) 8%-10(2) 

13. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) 
14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Yl-10(2) (45 uur/jaar) 
15. luleidhtg tot industrieel beheer (fac.) 0 • • •• A. VLERICK 81/z-10(1) 14%-17%(1). 
16. _Met.aal\:>()UWi~c.) •••••••••• 0 ••• N. 22Vz uur/jaar 

( 1)" = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 
Technicum 
Technicum 
Technicum 
Technicum 
Technicum 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 

Technicum 
Plat., 22 

- Plat:, 22 

Plat., 22 
Technicum 
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I \ FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

, 
1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur .. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT 11%-13 11%-13 

1' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 14~-181/2(2) 

2. De aanWending van de brandstoffen ..... G. HERPOL llYz-13 

3. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11Yz 81/2-10 

3' Praktische oefeningen ............ W.SOETE 14%-18% 

4. De technologie, partim : lastechniek ... .. W. SOETE 11%-13(2) 

5. De hydraulica ................ G. TISON 10-111/z(l) 

5' Praktische oefeningén ............ G. TISON 14~-18Vz(l) 

6. De aerodynamica .............. G. TISON 10-11%(2) 

7. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL BYl-10(2) - -· 
~ 

7' Praktische oefeningen ............ G.-HERPOL 14Yz-18V2(2) (30 uur/jaar) 

8. {?e zuigermotoren .....•........ N. 8%-10(1) 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Yz-18Y2(1) · 

9. De werktuigmachines en hun 
aanwendingen ................ C. DEKONINCK 8V2-10 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

,. 
Plaats 

-. 

Plat., 22 

Technicum 
I 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., i2 

Plat., 22 

Plat., 22. 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

~ te Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

-. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
.,-' 

. -
10. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8Yz-10(2) 

11~-13(1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14lfz-18Yz 

11. De regelteclmiek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 11Yz-13(2) 10-11Yl(2) 

rl' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8Yz-11Yl(2 

1 Z. . De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .............. F. VANDERHEYDEN Slh-10(1) · 11 uur /jaar 

-12' Praktische oefeningen ............ F.VANDERHEYDEN 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

13. · De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid : 
partiro: fundamentele elektrische 
metingen .................. M.VANWORMHOUDT \ 10-11Yl(2) 

r .. .. 

' I - ;-
I -

-
. , 

-r 

(2) =-tweede halfjaar (1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 
Plat., 22 

Plat., 22 

I 

~ 

Plat., -22 

' 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De'industrièle scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... 
1' Praktische oefeningen ............ 
2. De aanvullingen van de elektriciteit en 

haar toepassingen op de nijverheid, 
- . 

a. partim : dynamica van elektrische 
systemen ................. 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. partirn : fundamentele elektrische 
metingen ................. 

b' Praktische oefeningen .... ~ ...... 

c. partim : industriële elektrische 
metingen ................. 

d. partim : elektrische machines (le deel) .. 
d' Praktische oefeningen ........... 

e. partim : berekening van sterkstroom-
netten ................... 

e' Praktisch~ oefeningen . . . . . . . . . . . 

3. De industriële bouwwerken ......... 
4. De beschrijving van de werktuigen 

(stoomketels, stoomturbines) ........ 

4' Praktische oefeningen 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

.. 
............ 

Titularis 

F. BOSCH 

F. BOSCH 

J. WILLEMS 

J. WILLEMS 

M. VANWORMHOUDT 

M. VANWORMHOUDT 

L. PINTELON 

L. PINTELON 

L. PINTELON 

N. 

N . 

G. HERPOL 

G. HERPOL 

G. HERPOL 

(a)= tweede helft (2) 
(b) = (1) + 1e helft (2) 

maandag 

-

1 ().11 Yz(l) 

1().11%(2) 

8Yz-10 

dinsdag woensdag donderdag 

( 45 uur/jaar) 

-. -
' 

1 (}: 11 %(1) 

10-llYJ(b) 
(60 uur/jaar) 

11%-13(1 llY2-l3(1) 

14Yl-18% 

8%.-10 

10.11% 

1()..11%(2) 

(30 uur/jaar) 
1 ().11 %(a) 

(45 uur/jaar) 
8Y2-10 

llYl-13(2) 

(120 uur/jaar) 
14%-18%(2) 

vrijdag 

-

1().11 Yl(b) 

11%-13 

14Yz-18% 

10.11Y2(a) 

zaterdag Plaats 

8Y2-10(l) Plat., 22 
1().13(1) Plat., 22 

~ -- -~ - -- --

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
i 

Technicum I 

Plat., 22 

Plat.,22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5. Berekening van constructies : 1e deel .... D. VANJ?EPITTE 8%-10 

5' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14V2-18V2 

6. De grondige studie der zuigermotoren .... N. ~ 11%-13(1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18%(1) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 
toepassingen op de nijverheid, 
partirn : beginselen van de communicatie-
systemen .................. M.VANWORMHOUDT 117'2-13(1) 

7' Praktische oefeningen ........... . M.VANWORMHOUDT 

-
11. TEN MINSTE EEN CURSUS 

TE KIEZEN ONDER DE VOLGENDE : 

1. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER 87'2-10 

2. Gebruik van rekenmachines in de N. (A. VAN 
regeltechniek ................ CAUWENBERGHE) 11%-13(2) 

3. Aanvullingen van de regeltechniek . . . . . . N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 8%.-10(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-· Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 -

Plat., 22 

Plat., 22 

87'2-12%(2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

. -
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN ; 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektro~echnisch ingenieur -

Leergangen Titularis .. maandog dinsdag woensdag donderdog vrijdog 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De elektro-metallurgie, partim : 

elektro-thermie · .......••..•.•. F.BOSCH 11'12-13(1) 

2. De algemene metallurgie en de sic:ierurgie, de ; 

metallografie ................ - --
partim : de algemene metallurgi~ en 

.. 

siderurgie .................. A.DESY } (45 uur/jaar) 
10-llW . (le helft 1e sem.) 

partim : de metallografie .. . ....... J. VlOTS 10-111/2 ~vanaf 2e helft 1e sem;) 
3. De gasturbines . . . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLIN G 1 0-11 %(1) 
4. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11Y2(2) 
S. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 8%-10(2) 
s· Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . }I. _SOMERLING . \4%-18% 
6. De sterkteleer met betrekking tot de :. 

machinebouw ................ R.DECHAENE 8%-10(1) 
7. De aanvullingen van de werktuigbouwkunde, 

partim : stoomketels en stoomturbines ... G.HERPOL 8V2-l0(2) 
7' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL , 14~18Y2(1;) 

8. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 111/2-13(2) 
9. De turbomachines .............. H •. SOMERLING 11V2-13(1) 
9' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 141h-181h(l) 

10. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8%-10(1) 
11. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11V2oo13(1) 
12. De aanvullingen van .de elektriciteit en haar 

toepassingen op de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines ....... L. PINTEWN 81h-10 
a' Praktische oefeningen ........... L. PINTELON 141/2-18~1) 

( 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 

\ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

13. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
•, 

nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : bouw en berekening der 

' elektrische machines ........... L. PINTELON 1(}.13 

a' Praktische oefeningen L. PINTELON ~4'12.-18%(a) 
, ........... 

b. partim : centrales, netten en 
elektrische traktie . . . . . . . . . . . . . N . 1(}.11Yz 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 
~ 

14%-18%(a) 

c. partim : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................. J. WILLEMS 1(}.11 Y2 

c' Praktische oefeningen - 14%-18%(a) ........... J. WILLEMS 

14. De automobielbouw (fac.) .......... F. MALSCHAERT 8%-10 

14' Praktische oefeningen (fac.) ......... F. MALSCHAERT 14%-18% 

15. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Yz-10(2) (45 uur/jaar) 

16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14Yz-17%(1) 

17. Machines voor behandelen van goederen -
(fac.) .................... J. DE RIES 8%-10 

II. Ten minste één cursus te kiezen onder de f 

volgende (doch met minimumduur : 45 uur · 
theorie) 

1. ·· De textieltechnologie ............ G.RAES 1(}.117'2(2) 

2. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 11%-13 

-
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = afwisselend 

.. -. 

~ 

zaterdag Plaats 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

" 

Technicum 

Technicum 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

PlateauM:r., 22 

Plateaustr., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechrusch ingenieur 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid, 
partim : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 11%-13(2) 

4. De automobielbouw ............. N. (F. MALSCHAER T) ~ - 45 uur/jaar - . -

5. Produktie beheer . . . . . . . . . . . . . . . N . -- 30 uur/jaar 

6. De elektriciteit eri toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus), 
partim : beveiliging van netten . . . . . . . N . 8%-10(2) 

6' Praktische oefeningen . . .. . . . . . . ; .. N . 12 uur/jaar 

/ 

,.. .. 

(2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plateaustr., 22 

. -.. - Technicum 

Plateaustr., 22 

~ 

. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De theorie van het schip, 1e deel : 
meetkunde en stabiliteit ........... V. FERDINANDE 1Ph-13(1) 11 %.-13(2) (90 uur/drie jaar) 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie: 
partirn: scheepsbouwkunde_: onderdelen : 
van de scheepstechnologie ..... . .... J. NIBBERING (90 uur/drie jaar) 1~11%(1) 

2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING (405 uur/drie jaar) 8Yz-12Yz(2) 

3. De cinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8'/z-10(2) 
11%-13(1) 

3' Praktische. oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% 

4. De regeltechniek . . . . . . . . . . ~ . . . . A. VAN CA UWENBERG HE llYz-13(2) 1~11%(2) 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8'/z-11 Yz(2) 

5. De aanwending der brandstoffen ...... G.HERPOL llYz-13 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W. SOETE 1~11Yz 8'/z-10 

6' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14Yz-18Yz 

7. De hydraulica G. TISON 
, 

10-llYz(l) (45 uur/jaar) ................ 
7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14'/z-18%(1) (120 uur/jaar) 

8. De technische thermodynamica ....... G. HERPOL 8'/z-10(2) 

8' Praktische oefeningen ........... .. G. HERPOL 14%-18%(2) (30 uur/jaar) 
-- - - ----- ------- ---

(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 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-
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{ .. FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
.. 

i 1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur .. ., 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag ~on derdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. De zuigermotoren . . . ' .......... N . 8V2-lO(l) Plat., 22 

9' Praktische oefeningen N. 
. . 14%-18%(1) Plat., 22 . . . . . . . . . . . . 

10. De algemene bouwwijzen en de beginselen - ~ - ·. 
van de topografie ........ · ...... F. V ANDERHEYDEN 8Y2-10(1) (11 uur/jaar) Plat., 22 

10' Praktische oefeningen ............ F. V ANDERHEYDEN 8 uur/jaar (2 namiddagen) Plat., 22 

w 11. De aerodynamica G. TISON ·- 10-11%(2) Plát., 22 .............. 
t ,. 

-

12. De technologie, partim : lastechniek . ... W. SOETE llY2-13(2) Plat., 22 

- -
'· --

- - -

·- --' . . 
..: . -

~ ... 
~ -

' I ... 

-- .... 
; .. ' .. ' .. -

' 
' 

'; , 

•. 

(1) = eerste halfjaar (2) -= tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEP.t\sTE WETENSCHAPP.EN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen - . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

" 

1. De theorie van het schip : 2e deel . . .... V. FERDINANDE (90 uur/drie jaar) 1(}-11~ 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, ) partim : scheepsbouwkunde : 2e deel .... J. NISBERING 11~-13 
I 

2' Praktische oefeningen ..... .. ..... J. NISBERING 1 (90 uur theorie+ 405 uur prak. oef./drie jaar) 

3. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, ) -

partim : scheepstechnologie .......... J. NISBERING 

4. De industriè1e scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH (37~ uur/jaar) 

4' Praktische oefeningen . ........... F. BOSCH 14~-18~(1) 

5. De elektriciteit en haar toepassingen in de (90 uur/jaar) 
nijverheid ......... . ........ M. VANWORMHOUDT 1(}-11 Y2 

5' Praktische oefeningen ......... . .. M.VANWORMHOUDT 14~-18~(2) 

6. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
metallografie 
partim :· de algemene metallurgie en 
siderurgie .. . .... . .......... A. DE SY } 1(}-11~ (le h~lft le sem.) 

(45 uur/jaar) 
partim : de metallografie .. . ....... J. VlOTS 1(}-11Y2 (vanaf 2e helft le sem.) 

7. De beschrijving van de werktuigen : 8~-10 
st<;>omketels en stoomturbines ........ G. HERPOL 11~-13(2) 

7' Praktische oefeningen .. · .......... G. HERPOL .. 14~-18~ 
(2) (b) 

, . 

\ 
(1}= eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

-

zaterdag . Plaats 

Plat., 22 

Plat ~ 22 

1(}-13 Plat., 22 

8Y2-10(2)' PJat., 22 

8Y2-10(l) Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8%-10 8V:z-10 

8' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14Vz-18V2 

9. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N . 11%-13(1) 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14Vz-18%(1) 

10. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8%-10 

11. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK llV:z-13(1) 

12. De bouwwerken van de burgerlijke genie: 
algemene bou wwijzen, partim : 
grondmechanica (fac.) ............ E. DE BEER llV:z-13 (22% uur/jaar) 

' 

.. 

( 1) = eerste halfjaar 

". 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

. Plat., 22 

-·· Plat., 22 -
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

.-

' 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

- 3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur • 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De theorie van het schip : 3e deel, partim : 
sturen, golven en scheepsbewegingen .... V. FERDINANDE 1~11Yz(1) (90 uur/drie jaar) 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, 
partim : sCheepsbouwkunde (sterkte en 
trillingen) .................. J. NISBERING (90 uur theorie/drie jaar) 87'2-10(1) 

2' Praktische oefeningen ........ ·-· .. J. NISBERING 14V2-18Yz(1) (405 uur prak. oef./drie jaar) 

3. De stoomketels, de zee- en hulpwerktuigen N. 10-llYz 

4. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 87'2-10(2) 

4' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18%(2) 14V2-18Yz(2) 

5. De industriële bouwwerken ......... G.HERPOL 87'2-10 

6. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 117'2-13(2) 

~ 7. De aanvullingen van de elektriciteit en Mar 
toepassingen op de nijverheid .......... L. PINTELON llYz-13 

8. De aanvullingen van de hydraulica . . . . . . G. TISON SYz-10(2) 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 1~13(2) 

9. Berekening van constructies : 2e deel .... D. VANDEPITTE (61Yz uur/jaar) 87'2-10 

9' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14V2-18Yz(3) (165 uur/jaar) 

10. De turbomachines .............. H. SOMERLING 117'2-13(1) 

10' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14V2-18Yz(1) . 
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

Plaats 

Plat, 22 

Plat, 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

P~t.,22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum . 



w 
~ 
00 

I 

· FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. 
11. De aanvullingen van de metallografie, -

2e deel : fysische metaalkunde ....... J. VIDTS llYz-13(1) 

11' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 10-11 Yz(1) 

12. De gasturbines . . . . . . . . '· . . . . . . . H. SOMERLING 10-11%(1) 

13. De koeltechniek ......... - ...... H. SOMERLING . 10-11%(2) 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) (45 uur/jaar) 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14Yz-17Yz(l) 

16. Machines voor het behandelen van 
goederen (fac.) ............... J. DE RIES - 8Yz-10 

17. MetaalbOuw (fac.) . . . . . . . . . . . . . . N • 22Yz uur/jaar 
---- -

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

~ Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

•. 

Leergangen 

1. De architectonische samenstelling ...... 
2. De constructie van gebouwen (ruwbouw, 

uitgez. de daken) .............. 
2' Praktische oefeningen ............ 
3. De cinematica en de werktuigendynamica . . 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. D~ aanwending van de brandstoffen ..... 
5. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. ·De technologie partim : lastechniek ..... 
7. De hydraulica ................ 
7' Praktische oefeningen ............ 
8. De beginselen van de topografie ....... 
8' Praktische oefenipgen ............ 
9. De topografie . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
9' Praktische oefeningen ............ 

10. De algemene bouwwijzen . . . . . . . . .. ~ . 

(1) = eer.ste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . 
J. TRENTESEAU 10-11% 

A. DE GRAVE 11%-13 

G.DE LEYE 8%-10(2) 14%-18% (240 uur/twee jaar) 

R.DECHAENE 8%-10(1) 

R.DECHAENE 14%-18%(1) (30 uur/jaar) 

G.HERPOL 11%:-13(1) 

W. SOETE 10-11% 8%-10 
~ 

W.SOETE 14%-18% 

W.SOETE 11%-13(2 

G. TISON 8%-10(1) ~ 

G. TISON ~4%-18%(1) 

F.VANDERHEYDEN 10-11 %(1) 

F. VANDERHEYDEN 22% uur/jaar 

F. VANDERHEYDEN 8%-10(2) 

F. V ANDERHEYDEN 22Vz uur/jaar 

F. VANDERHEYDEN 8Vz-10(2) 

I 
- I I I -

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

. Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partim : massieve en houten bruggen, wegen F.VANDERHEYDEN 10-1lY2 

11' Praktische oefeningen ............ F.VANDERHEYDEN 14Y2-18%(2) 

12. De industrièle scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ............ F.BOSCH 

12' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 10-13(1) 
- -

13. De architectonische samenstelling, (240 uur/twee jaar) 
partim : huisvesting ......... . ... A. DE VRIES 10-11Y2(2) 

13' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 10-13(2) 

14. De geschiedenis van de bouwkunst ..... R. d'HULST 1IV2-13 

15. De grafostatica ............... C. EYSSELINCK 22% uur/jaar 

15' Praktische oefenin~n ............ C. EYSSELINCK 22Y2 uur/jaar 

16. Luchtvaarfotografie en karteiin_g (fac.) ... F.VANDERHEYDEN -· ' llY:z-13(2) 

.. 

(1) =eerste halfjaar . • (2) = tweede halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

10-1Ph(2) Plat., 22 

Plat., 22 

8Y2-10(l) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maancizg dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De constructie van gebouwen (2e deel) ... A. de GRAVE 10-llVl 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14V2-18V2 . llVl-13 
(24.0 uur/twee jaar) -

2. De architectonische samenstelling, partim : 
theorie en geschiedenis der decoratieve 
kunsten, beschrijving der gebouwen en 
elementen van urbanisme .......... A. DE VRIES 10-11V2(1) 10-11Yl 

2' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 11%-13(1) llYl-13(1) 8%-10(2) 
14%-18%(b) (240 uur/twee jaar) 
11Vz-13(2) 

3. De delfstofkunde .............. A.HACQUAERT 14Vz-17% 
(1) (b) 

-
3' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT 10-11%(2) 

4. De aardkunde ................ A.HACQUAERT 11V:~r13(2) 

5. De industriè1e bouwwerken ......... G.HERPOL SV:z-10 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partim: grondmechanica .......... E. DE BEER - 11%-13 . 

6' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER 10-13(2) 

7. Berekening van constructies : 1e deel .... D. VANDEPITTE 8Yl-10 8Vz-10 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14V:z-18Vz 

8. De berekening van het gewapend beton en (67Yl uur/twee jaar) 
het span beton (partim) ..... . ..... F. RIESSAUW 10-11%(1) SV:z-10(2) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar _ (b) =om de veertien dagen 

Plaats 

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 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur-archit~ct 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW (143% uur/twee jaar) 14%-18%(b} 

9. De geschiedenis van de bouwkunst en studie (45 uur/twee jaar) 
van de stedebouw en de planologie ..... L. HENDRICKX 

10. .Oe algemene metallurgie en de siderurgie, 
de metallografie 

. partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DE SY 

~ 
10..11V2 (le helft 1e sem.) 

(45 uur/jaar) 
partim : _de metallografie ..... ...... J. VIDTS 10..11% (vanaf 2e helft 1e sem.) 

I 

11.. De elektriciteit en haar toepassingen op ( 45 uur/jaar) 
de nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT 10..11%(1) 

12. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 8%-10 

12' Praktische oefeliingen ... ·• ........ H. SOMERLING 11%-13 .. 

13. De hygiëne van de agglomeraties en 
gebouwen .................. J. CNOPS 1()..11%(1) 8%-10(2) 

'--------

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar) (b) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

· Technicum 

8Yz-10 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.,• 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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•" FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN ... 

.... 3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 
~ 

.~ 

4 

Leergangen "-· Titularis maandag dinsdag "WOensdag donderdag vrijdag 

.. 
~ 

I 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN ' ~ 

1. De hygiëne van de agglomeraties en gebouwèn ~ 

(enkel in 72-73) ..... ..... ....... J. CNOPS 1(}.11%(1) 8%-10(2) 

2. De geschiedenis van de· bouwkunst en ( 45 uur/twee jaar) 
studie van de stedebouw en planologie ... L. HENDRICKX I 

2' Praktische. oefeningen ............ L. HENDRICKX - (75 uur/jaar) 
~ 

~ 

3. De beroepspraktijk en de deontologie 111~-13 
I .... A. DE VRIES -

3' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 8'/z-13 
14'/z-18% 1(}.12% 14%-18% 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) 

.S. De berekening van het gewapend beton en (67% uur/twee jaar) 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 1(}.11%(2) 8%-10(1) 

5' Praktische oefeningen ............ R. RIESSAUW (142Y2 uur/twee jaar) 
14Y2-18Y:(a) 

6. Berekening van constructies: 2e deel D. VANDEPITTE 8%-10 
. .... ' 1(}.11%(2) 

6' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-18% (165 uur/jaar) , 

7. De bouwwetgeving ............. R. SENELLE llY2-B 

._ I I ' I-
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen · 

' -. . 

-

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

9%-11(1) 
8%-10(2) Plat., 22 

. 11-13(1) 
10-13(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technieum 
.. 

I Plat., 22 

· Plat., 22 

Plat., 22 

I .. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN ' '• 
·-

' 
- · 3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

-
Leergangen ·ntularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

... 
8. De staat- ên sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 

9. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partirn: algemene bouwwijzen .... ·-·. E. DE BEER 8%-10 Plat., 22 · 

~ 

10. Inrichtingstechnieken van het gebouw 
(niet in 72-73) ................ J. CNOPS 1().11%(1) Plat., 22 

11. Handels- en nijverheidsboekhouden _(fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) 
I 

( 45 utu/jaar) Plat., 22 
-· 

12. Inleiding tot industrieel behec:r (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14~17'/z(l) Plat.;22 

13. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) J. DE RIES l - 45 uur/jaar _Plat., 22 .................... 

.. 
14. Metaalbouw (fac.) .............. 22'/z uur/jaar Plat., 22 -

-· .. --
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE ~ '· - - ' 

Ten minste 45 uur te kiezen uit : 

1. De cursussen van h.et aanvullend jaar ingenieur in de bouwmechanica cf. p. ·375 en 376. 
2. De cursussen van de licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. p. 185 en 186. 
3-. Andere aan de Universiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, de promotor van het eindejaarswerk gehoord 

-

" 
' 

( 1) = eerste halfjaar ·. 

(2) =tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE ,WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

- 1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M. VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) l(~llYz 

1' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT HYz-18%(2) 

2. De beginselen der röntgenanalyse ...... W. DEKEYSER llYz-13(1) 

3. De cinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8Yz-10(2) 
llYz-13(1) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-181/z 

4. De regeltechniek . . . . ·. . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE llYz-13(2) 10-11 Yz(2) 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 81/z-11 Yz( 2) 

5. De beginselen van de analytische scheikunde . J. HOSTE llYz-13(1) 8%-10(1) 

5' Praktische oefeningen J. HOSTE 
... 14-18(1) ............ 

6. De aanwending van de brandstoffen . ··. · . . G.HERPOL llYz-13 

7. De studie van de textielvezels ........ G. RAES 10-llYz 

8. De veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken ........ F. RIESSAUW 8%-10 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 8Yz-ll %(2) 14%-18%(2) 

9. De hydraulica ................ G. TISON 10-11 Yz(l) 

9' P~aktischc oefeningen - G. TISON 14%-18%(1) ........... . 
10. . De algemene bouwwijzen en de beginselen 

van de topografie .............. F. VANDERHEYDEN 8Vz-10(1) (11 uur/jaar) 

10' Praktische oefeningen ............ F. VANDERHEYDEN 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

' 

zaterdag '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 
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2. 

3. 
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4. 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

8. 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN _ 

2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 
,. 

De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ............ F.BOSCH - 1().1Ph(2) 

Praktische oefeningen . • . . . . • . . . . . . . F. BOSCli 14Yz-18Yz 

De algemene metallurgie èn de siderurgie, de 
metallografie •. . 
partim : de algemene metallurgie en -
si derorgie .................. A. DE SY } 10-llYz (le helft 1e sem.) 

(45 uur/jaar) 
10-llYz (vanaf 2e helft 1e sem.) t partim : de metallografie .......... J. VlOTS 

De industriële scheikunde : organisch· 
gedeelte ................... G. GOETHALS 8Yz-10(1) 

Praktische C?efeningen ............ G. GOETHALS 8Yz-12Y2 

De industriële bouwwerken G.HERPOL 8Y2-lO 
-......... 

~ 

Studie en aanwending!an de machines .... H. SOMERLING 8Yz-10 

Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 1fYz-13 
I • 

De bijzondere technologie van de spinnerij 10-llYz(l) 
en van de weverij (le deel) ......... G. RAES llYz-13 

Praktische oefeningen ............ G.RAES 14Yz-18Yz 

De oefeningen over de studie der 
textielvezels ................. G • . RAES 14Yz-18Yz 

De werktuigmachines en hun 
aanwen dingen ................ C. DEKONINCK 8Yz-10 

__ _J.l) =eerste halfjaar . (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

81/2-10(1)" Plat., 22 

Plat., 22 

I 

Plat., 22 

Plat., 22 

\ 

Plat., 22 

~ Plat., 22 
,. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

1().11 Yz Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
-

3e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

1. De bijzondere technologie van de ververij .. F. BOSCH 10-1H'l 

1' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 8Yz-13(2) 

2.. De studie van de kleurstoffen ........ G. GOETHALS . llYz-13(1) 
-

3. De metallurgie van de metalen buiten het ijzer H. HAEMERS 8Yz-10 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11 V1-l3( 2)' 

5. De bijzondere technologie van de spinnerij 
. , 

en van de ~everij (2e deel) ......... G. RAES 8Yz-10 10-llYz 

5' Praktische oefeningen ............. G. RAES 14Yz-18Yz 14Yz-18Yz 14V:t-18Yz 

6. De bijzondere technologie van het ' .. 
appreteren, 
partim : mechanische methodes . . . . . . . G. RAES 10-11Yz(1) .... 

. . 

partim : scheikundige methodes ....... G. GOETHALS , 8Yz-10(1) . 

7. De technologie, partim : lastechniek .... W.SOETE llV:t-13(2) 

8. De technologie, partim : inleiding tot de 
<.. . 

materialenkennis .............. W. SOETE llYz-13(1) 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK llYz-.13(1)" 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PE.LSEMAEKER 8V:t-10(2) (45 uur/jaar) 

11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK BYz-10(1) . 14Yz;.17~1) 

.. 

(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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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
~ 

1 e Proef natuurkundig ingenieur · 

Lt!ergangen Titularis maamiag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1.. GEMEENSÇHAPPEUJKE CURSUSSEN .. 
1. De waarschijnlijkheidsrekening ....... P. DINGENS - llVz-13(1) 

1 '. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS llVz-13(2) 

2. De kinematica en de werktuigendynamica • . R.DECHAENE 8Vz-10(1) 

2' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE ~4Vz-18Yz(l) 
. .. 

' 3. De technische thermodynamica ....... G.HERPOL 8%-10(2) 

3' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL 14Vz-18Vz (120 uur/twee jaar) 

4. De fysische scheikunde ........ -... A. RUTGERS 11Vz-l3(1) 
·.10-11Vz(2) 

... . ... .. 

S. De theoretische natuur-kunde . . . . . . ·-. N . 8Vz-10 8Y2-lO 

S' Praktische oefeningen ............ N. 14Vz-18Yz -
6. Aanvullingen van de wiskunde·. ...... C. GROSJEAN 10-llVz 

7. Aanvullingen van de analytische mechanica R.MERTENS 10-111/z (45 uur/jaar) 14Yz-16(1) 

8. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde . . . . . . . . . . • . . . . . . C. GROSJEAN llVz-13 

9. Pe elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid .................. M-. VANWORMHOUDT ' llVz-13 llVz-13 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede 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 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

> 1 e Proef natuurkundig ingenieur _, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 
I 

Richting A : Kernwetenschappen 

1. De warmteoverdracht ............ G.HERPOL SVl-10 
.. 

1' Praktische oefeningen ............ G.HERPOL ' 14Vl-18Vl 
-

2. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 45 uur/jaar 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 
l. De röntgenanalyse ... .. ......... W. DEKEYSER 1 (} 11 Y2( 1} 

1' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 15-19(1) 

Richting C :Elektronica 

1. De regeltechniek ......... .. .... A. VAN CAUWENUERGHE 11 Yz- 13(2) 1(}11Yz(2) 

I' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENUERGHE 45 uur/jaar 

--

. ' 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

.-

zaterdag Plaats 

.. 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Plat., 22 

' 
Plat., 22 

-·. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

'' 
2e ~oef natuurkundig inJenieur 

~ Leergangen Titulllris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. GEMEENSCHAPPEUl KE CURSUSSEN 

1. De dynamica van elektrische systemen ... J. WILLEMS 10-11%(1) 10-11%(1) 

1' Praktische oefeningen • . • .......... J. WILLEMS 14Vz-18Vz(1) 

2. De experimentele natuurkunde . . . . . . . N • 10-11%(1) 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 14%-18% 

. 3. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde, partim : .r;eJativistische quanturn ; 

mechanica C.GROSJEAN 10-11%(1) ' . .................. 
4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11% 8V2:-10 

4 '. Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14V2-18Vz 

5. De trillingen ................. A. VAN CAl.MÎENBERGHE 8%-10(1) -
5' Praktische oefeningen A. VAN CAUWENBERGHE 

. SV:.!:-11%(1) ··. · .......... 
6. De fysische scheikunde . . . . . . . . . . . A. RUTGERS . llV2:-13 

7. De technologie ............... W.SOETE 
\ 

11%-13(1) 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 

Richting A : Kernwetenschappen " 
l. De hydraulica ................. G. TISON 10-11 V2(1) 

r .. / 

1' Praktische oefeningen .... . ....... G. TlSON 14Vz-18%(1) 

2. De aanvullingen van de hydraulica ...... G. TISON , . 8%-10(2) 

. 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 
-

Plat., 22 

Technicum 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 
.. 

Plat., 22 ' 

Plàt., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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.. ' - FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef natuurkundig ingenieur 

. Leergangen Titularis · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
•. 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 

1. De inwendige bouw van de stof ....... W. DEKEYSER 

1' Praktische oefeningen ' ........... W. ÓEKEYSER 60 uur/jaar 

2. De metallografie ............ ...... J. VIDTS . . 8%-10 

2' Praktische oefeningen J. VlOTS I 8%-11%(1) .. . • ......... 
Richting C :Elektronica 

1. De circuittheorie en de elektrische metingen J. VAN BLADEL (22% uur/jaar) 10-11% 

1' Praktische oefeningen ............ J. VAN BLADEL 14Yz-18%(2) 

2. De elektroacustica .............. J. VAN BLADEL llYz-13(1) 

-

' - -
' 

f 
/ 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

'" 

-._. 

•. 

zaterdag Plaats 

10-11% Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

> 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN-· SPECIALE SCHOLEN 
~ 

3e Proef natuurkundig ingenieur ... 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1: GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
~ 

1. De experimentele natuurkunde ....... N. - 8Y2-10 

1' Praktische oefeningen . . . .. . . . . . . . . N . 14Y2-18% 
-

2. De beginselen van het nijverheidsrecht . .. P. KLUYSKENS 11Y2-13(2) 

3. De staat- en sociale huishoudkunde ... • . • A. VLERICK 
. . 

llY2-l3(1) 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Richting A : Kern wetenschappen 
1. De uitwisseling van de matetie tussen fazen G. GOETHALS 10-11Y2 

1' Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS 14-18(2) 

2. De kernfysica . ............... N. 8Y2-10 . 
' 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18Y2 

3. Technologie van de reactormaterialen .... F.BOSCH 10-11%(1) 

4. Inwendige bouw van kernreactoren ..... F. VANMASSENJ:IOVE : 22Y2 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen F. V ANMASSENHOVE 
-

30 uur/jaar ............ 
5. Uitwendige bouw van kernreactoren, partim : 

metalen constructie ............. W. SOETE - 11 V.. uur/jaar 

6. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : betonconstructie .......... F. RIESSAUW 11 V.. uur/jaar 

... 
7. Th~rie van de kernreactor ......... F. V ANMASSENHOVE 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............ F. VANMASSENHOVE 30 uur/jaar 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 
1. De uitwisseling van de materie tussen fazen G; GOETHALS 10-1 P/2(1) 8%-10(1) 

1' .Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS 14-18(2) 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweed~ halfjaar 

zaterdag . Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat. , 22 

--
· Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag m?ensdag donderdag vrijdag 

2. De kernfysica 0 ...... 0 ••••••••• N. 8Y2-10 

2' Praktische oefeningen • • • • • • • • • • • 0 N . 14V2-18V2 

3. Elektronica ••••••• •• 0 •••••• 0 M. VANWORMHOUDT 8Y2-10(2) lllf2-B(l) 

3' Praktische oefeningen •••••• 0 0 • 0 •• M.VANWORMHOUDT 

4. Fysische metaalkunde 0 ••••••••••• J. VIDTS 10.11 V2 

Richting C : Elektronica 

1. De elektronica ................ M. VANWORMHOUDT 8Y2-10(2) lllf2-13(1) 

1' Praktische qcfcningen 0 •• 0 •• 0 • • ••• M. VANWORMHOUOT 

2. De lichttechniek • 0 •••••• 0 • • 0 •••• J. VAN BLADEL 10.11 %( 2) 

3. Aanvullingen van de regeltechniek . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 8V2-10(1) 
.. 

II. CURSUS NAAR KEUZE 

1. De grondige studie van de wiskundige . 
natuurkunde, partim : lage energie . -
kernfysica .................. P. PHARISEAU 14-15%(2) 

UI. FACULTATIEVE CURSUSSEN 

1. Handels- en nijverheidsbeekhouden 0 •••• C. DE PELSEMAEKER 8%-10(2) (45 uur/jaar) 

2. Inleiding tot industrieel beheer ....... A. VLERICK 8V2-1 0(1) 14V2-17V2(1) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

8%-12%(2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 2'2 

8V2-12V2( 2) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

F 

-
Krijgslaan, 271 

Plat, 22 

Plat., 22 



-· ,. .. 
' -

~ . 

/ 

-

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN .. 
. ~ 

I 
Enig examen van ingenieur ~ de vervoer- en voertuigtechniek 

LeergangerJ, 1ïtularis ITUJilndag I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdog I zaterdag Plaats 

-. 
I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. De aerodynamica ..... · ......... G. TISON· 22% uur/jaar 

2. De aanvullingen van de beschrijving der 
werktuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . H. SOME~LING .. 45 uur/jaar 

3. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N . 22% u\u/jaar 

4. . Elektrische tractie . . . . . . . . . . . . . . N . 22% uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 
- . 

w · 
~ 

5. Scheepsbouw ................ V. FERDINANDE 45 uur ·theorie en 120 uur oefeningen/ja_ar 

6. Spoorvoertuigen ................ E. VOORDECKER 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

7. Automobielbouw .............. F. MALSCHAERT 45 uur theorie en 120 uur oefeningen/jaar - 1.. 
8. Vliegtuigbouw ................ F.MALSCHAERT · 45 uur/jaar ' I' 1 

9. Spoorwegexploitatie . . . . . . . . . . ! • • E. VOORDECKER 45 uur/jaar 

10. Infrastructuur van havens . . . . . . . . . . N . 15 uur/jaar 

11. Aanleg van stations en exploitatie van 
havens en stations .............. E. VOORDECKER 30 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

12 Inleiding tot industrieel beheer . . . . . . . . -A. VLERICK 22% uur theorie en 22Y2 uur oefeningen/jaar 

13. Verkeersonderzoek in verband met 
ruiÏntelijke ordening ............. L. HENDRICKX 45 uur/jaar 

.-
14. Handels- en zeevaartrecht, partim : begin-

selen van vervoerwetgeving en zeevaartrecht . S. FREDERICQ 22% uur/jaar 

--15. Verkeersecanomie . . . . . . . . . . . . . . N . ·' 45 uur/jaar 
~-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN ' .. 

· . Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek , . 

Leergangen ,._ Titularis maandag I : dinsdag I. woensdag ldonderdag_l -vrijdag 
. ~ 

.. 

-11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
~ 

1. De aanvullingen van de metallografie : 
fysische metaalkunde ............ J. VlOTS 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

2. a. Het.gebruik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek CAUWENBERGHE 1 22Yz uur/jaar ............... 

b, Wiskundige beleidstechnieken ...... H.MULLER 45 uur/jaar 

.... 

-
' 

I 

). 

.. ) . 

t 

I zater~g Plaats 

I 

., 

. . 
/. I 

-

~ 



w 
0\ 
0\ 

I 

FACULTEITVAN 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 8%-10 -
petroleum, fysische prospektiemethodes) .. W.DE BREUCK 1~11%(2 

2. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK 10-11%(1) 14%-18%(1) 

3. De fysische aardrijkskunde en de aardkunde 
(speciale ontwerpen, o.a. aardkunde van 
Kongo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.HACQUAERT ... 22% uur gedurende het 1e semester 

4. Praktische oefeningen (aardkundige opname 
van een bepaald gebied en kartering) .... A. HACQUAERT 22% uur gedurende het 1e semester 

5. De hydrologie ................ A. H.ACQUAERT 22% uur gedurende het 2e semester 

6. De petrografie en petrologie ......... A.HACQUAERT 22% uur gedurende het 2e semester 

6' Praktische oefeningen in de petrografie ... A.HACQUAERT 22Y2 uur gedurende het 1e semester 

7. Bouwwerken van de burgerlijke genie : 
algemene bou wwijzen, partim : 
grondmechanica ............... E. DE BEER 117'2-13(1) 

8. De paleontologie .............. J. DE HEINZELIN 117'2-13 

8' Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN 30 uur/jaar 

9. Mijnbouw (3) . ............... H. VAN KERCKHOVEN 10-13 

9' Praktische oefeningen (3) . . . . . . . . . . . H. VAN KERCKHOVEN 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = alleen te volgen door burgerlijk bouwkundig ingenieur 

zaterdag Plaats 

-· 

Plat., 22 
-

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
r 

Plat., 22 

Rozier, 44 -
Rozier, 44 

8%-12% 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
. 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen (aanvullend studiejaar) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woen_sdag donderdag vrijdag 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 8%-10(1) 
1. Fysische grondslag van de kernenergie . . .. .... N . HH1Yz(2) 
1' Praktische oefeningen N . 

. 141h-18V2 . . . . . . . . . . . . 
2. Instrumentatie . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-1 P/2 
3. Inleiding tot de natuurlijke en kunstmaÜge 

radio-activiteit ................ A. RUTGERS llYz-13(2) 
4. Theorie van de kernreactor ......... F. V ANMASSENHOVE 45 uur/jaar 
4' Praktische oefeningen 0 I I I 0 0 0 I 0 0 0 I F. V ANMASSENHOVE 30 uur/jaar 
5. De regeling van kernreactoren en kern-

centrales {le deel) .............. A. VAN CAUWENBERGHE 22V2 uur/jaar 
5' P.raktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 14Yz-18Yz(2) 
6. Technologie van de reactormaterialen .... F. BOSCH 8~-10(1) 

7. Speciale metallurgie I 0 I I I I 0 0 0 I I I 0 N. 81h-10(2) 
8. Inwendige bouw van kenueactoren o I I I . • F. V ANMASSENHOVE 22V2 uur/jaar 
8' Praktische oefeningen ............ F. VANMASSENHOVE 30 uur/jaar 
9. Uitwendige bouw van kernreactoren, 

partim : metalen constructie ........ W. SOETE 11% uur/jaar 
10. Uitwendige bouw van kernreactoren, -

partim : betonconstructie .......... F. RIESSAUW 11% uur/jaar 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Groep! 

11. Industrièle bereidingen van radio-actieve 
stoffen .................... F.BOSCH 1 0-11V2(2) 

i 1' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH " 14-18 
.. 

. . 

. (1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

.. 
-

zaterdag Plaats 

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 WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

I Enig ~xamen 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 8Yz-10 

12' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 15-16 

13. Bijzondere scheidingsmetboden in verband -
met de tracertechnieken ........... J. HOSTE 8Yz-10(1) 

13' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 60 uur/jaar 

14. Praktische oefeningen over nr. 7 ....... N. 15-18(2) ... 

Groep/I 
15. De warmteoverdracht ............ G. HERPOL 8Yz-10 

15' Praktische oefeningen ............. G.HERPOL 120 uur/jaar 
.. " 

16. De regeling van de kernreactoren en .. 
kerncentrales (2e deel) ........... A. VAN CAUWENBERGHE 22Yz uur/jaar 

. ' 

' I. I r 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 

J?lat., 22 -
Plat., 22 

Technicum 

Technicum 
. -

Téchnicum 

~ 

Plat., 22 

I 
, . 

. . 
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2. 

2' 

3. 

3' 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

o;.' .. 
Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensda~ I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

.. 
T~eorie van het schip . . . . . . . . . .. . . V. FERDINANDE ~ • .... 112Yz uur/jaar Plat., 22 · 

Praktische oefeningen . 
. 

300 uur/jaar 
~-

Plat., 22 ........... V. FERDINANDE 

Scheepsbouwkunde en scheepstechnologie J. NISBERING · 112%. uur/jaar Plat., 22 
-

Praktische oefeningen ............ J. NISBERING 240 uur/jaar Plat., 22 

Stoomketels; zee- en hulpwerktuigen . . . . N • 45 uur/jaar Plat., 22 

Praktische oef~ningen . . . . . . . . . . . . N. .. 60 uur/jaar Plat., 22 

Elektriciteit in de scheepsbouw L. PINTELON " 22Yz uur/jaar 
, 

.Plat., 22 ....... : 

,. 

' 

~ . 
- .. . , 

-

' '= 

/ 

. . .. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

, Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag [donderdag I vrijdag 

-
3' Praktische oefeningen . ........... L. PINTELON 120 uur/jaar 

4. De aanvullingen van de elektriciteit 
en haar toepassingen op de nijverheid, 
partiro : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 22V2 uur/jaar 

, 
4' Praktische oefeningen ............ _ 45 uur/jaar 

5. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus), 
a. r,artim : centrales, netten en elektrische 

traktie ................... N. 45 uur/jaar 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N • 60 uur/jaar 

b. partiro : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................ N. 45 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen ........... N. 60 uur/jaar 

c. partiro : berekening van sterkstroom-
22~ uur/jaar netten N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N • 30 uur/jaar 

d. partiro : beveiliging van netten . . . . . . N . 22V2 uur/jaar 

d' Praktische oefeningen ........... N. .- 12 uur/jaar 

Richting B : Zwakstroom 
3. De elektriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid (grondige cursus), partiro : ketens, 
golven, straling ............... J. VAN BLADEL 90 uur/jaar 

-I zatet'dag I Plaats 
I 

Technicum 

Plat., 22 . 

Technicum 

-

.. 

. 

Plat., 22 
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' F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

~ 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

I' I • 

Titularis maanàzg I dinsdag I woensdag, ldonderda~ I vrijdag Leergangen 
.. 

3' Praktische oefeningen • ............ J. VAN BLADEL 120 uur/jaar 

4. De elektiiciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus), partim : ... 

telegrafie, telefonie, radio-elektriciteit ... M.VANWORMHOUDT .. 90 uur/jaar .. 

4' Praktische oefeningen ............ M.VANWORMHOUDT 120 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid, 
a. partim :verlichtingstechniek ....... J. VAN BLADEL 22Yz uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

b. partim : elektroacust~ca . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL - 22Yz uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . · . .. . . . . . . . . J. VAN BLADEL 60 uur/jaar 

6. Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 
~ 

~ ·-
regeltechniek ................ CAUWENBERGHE . . 22Yz uur/jaar 

.. 
Richting C : Elektrothermie en elektrochemie - .. .. 

3. De aanvullingen van de e~ektrothermie, 
partim van elektrométallurgie ........ F. BOSCH 45 uur/jaar 

3' Praktische oefeningèn ............ F. BOSCH 120 uur/jaar 

4. De aanvullingen van de elektrochemie .... F. BOSCH 45 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de metallurgie, 
partim : elektrosiderurgie .......... A. DE SY 22Yz uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............. A.DESY 60 tiur/jaar 
-- ----------- -- -- - ·----

'• ~ 
-

.. 
I 

I zaterdag Plaats . 
,. 

Technicum 

. .. 

~ Plat., 22 

Plat., 22 · 

' 
·- . 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

• I Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIÁLE SCHOLEN 
~ 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur --
· Leergangen Titularis maandag] dinsdag ] woensdag ]donderdag] vrijdag I zaterdag Plaats 

6. De elektrometallurgie der metalen buiten 
het ijzer .... ·-.............. N. I 22% uur/jaar ' Plat, 22 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar Technicum 

7. De elektriciteit en haar ~oe passingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partim : 
centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Plat., 22 

7' Praktische oefeningen N . 60 uur/jaar I Technicum . . . . . . . . . . . . 
i' ·. 

-
~ 

I , 

·- -~ 

, . 

-

-
.. 

.. -? 

~ 

.. 

-

N.B. D_e burgerlijk scheikundig ingenieurs die het aanvullend jaar volgen, moeten de cursus "De elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid" (Prof. M. 
VANWORMHOUDT) instuderen. 
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. ,, "' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETÉNSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 

Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Interne elektronica . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT 8Yz-10 

2. Statistisèhe communicatieleer ........ M. VANWORMHOUDT llYz-13 
·-"'- -.. 

3. Elektronische meetmethodes en systemen . . M.VANWORMHOUDT 8%-10 

4. Elektrische terugkoppelingssystemen .... N. - 1(~11% 

5. Veldtheorie : -
(1e deel) ... • ................ J. VAN BLADEL 14%-16 
(2e deel) ................... 1(}.11%(1) 

6. Netwerksynthese .............. J. VAN BLADEL 16-1.7% 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
... 

Eén of meer cursussen naar keuze, elk over mini-
mum 45 uur, met de instemming van de examen-
commissie, door de examinandus gekozen uit het -
studieprogramma van de universiteit. · 

-
-.. 

(1) =eerste halfjaar 

~ 

zaterdag Plaats 

: 

r 
~ 

--
~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechaitica 

.. Le-ergangen Titularis 111J1(lndag dinsdag woensdag donderdag vrijqag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : I 

1. Gebruik van ordinatoren, progJ;ammeren 
en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8%.-10(1) 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . C. GROSJEAN 14'12·16(1) ...... 

2. Mechanica van de con tin u a . ........ R.MERTENS ·81/2-10 

3. Rheologie van materialen .......... F. RIESSAU\t 10-11%.(1 -. 

4. Spanningsanalyse met de methode van de 
eindige elementen .............. R.DECHAENE 10-11 %.(2) 

4' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%.-17%.(2) 

5. Bezwijkberekeningen voor constructies van 
gewapend of voorgespannen beton ..... F. RIESSAUW 10-11Y2(1) 

5' Praktische oefeningen ............ F. ·RIESSAUW 14'12-17%.(1) 

6. Platen met inbegrip van de vloeilijnen-
theorie .••........•........ F. RIESSAUW 10-11%.(2) 

6' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14'12-17%.(2) 

7. Bezwijkanalyse voor stalen constructies . . . D. VANDEPITTE · . 10-11'12(1) 

7' Praktische oefeningen ............. D. VANDEPITTE 14'12-17'12 
(1)(a) 

8. Schalen ................... D. V ANDEPITTE 11%.-13 

( 2) = tweede haltJ 
(a) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., .22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Tech~icum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN ; . 
. . 

.. 
Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensdag 

' ·-

8' Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I D. VANDEPITTE 14Y2-171h 
- - (2)(a) 

9. lnstabiliteitsverschijnselen .......... D. VANDEPITTE 1()..11%(2) 

9' Praktische oefenirigen ............ D. VANDEPITTE 14%-17% -- .- .. 

(2)(a) 

10. Grondmechanica (aanvullingen) ....... E. DE BEER ; 

·-
1 0' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER - -

11. Aeroëlasticitei! . . . . . . ~. . . . . . . . . G. TISON 11%-13(2) . . • 

· 12. Trillingen van constructies . . . . .- . . . . . J. DE RIES 

12' Praktische oefeningen J, DE RIES --............ 
13. ~reukmechanica • . • . . . . . . . . . . . . W.SOETE 

" 

-11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : ,, 
Ten minst~ één cursus te kiezen uit: ~ ; 

13. Experimentele methodes " . 
a. spanningsmetingen . . .. . . . . . . . . . W.SOETE . 

-b. modelonderzoek I I I I I I I I I I I I I D. VANDEPITTE 
.... -

14. Planningstechnieken ..... .......... H. MULLER 

, 
"' 

( 

~ 

(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 jaar 

,. 

donderdag vrijdag 

14%-17% 
(l)(a) 

-

1Q..1Ph(l). 

11Yz-17Yz(l) 

1()..11 %(2) 

11%-13(2) 

1()..11%(2) 
" 

-'· 

·-

11%-13 

(1) of 
(2) 

- . 

zaterdag Plaats 

•· 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

; Plat., 2~ 

· Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-

Plat., 22 

-- ~ 

'· 

Plat., 22-
' 

Plat., 22 

10..11Y2(1) Plat., 22 

. , 

(a) = om de veertien dagen 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur I· 

Leergangen Titularis maandagr dinsdag ,. woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag Plaats 

--, 
Inleiding tot het wetenschappelijk 
bedrijfsbeheet in het algemeen en 

I' 
situering van het produktiebeheer 
in het bijzonder e eI I I I I I I I I I I I I 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 beleidsteehnieken en de r 

toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H. MULLER' 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Wiskundig voorraadsbeheer en de 
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer N . .J 30 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Grondige studie van het produktiebeheer . . N. 90 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar ' .. 
Economie van investeringsprojecten \ 

( enginering economics) · . . . . . . . . . . . N . 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Automatische behandeling van gegevens in 
het bedrijfsbeheer .............. N. I 60 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen voer industriële automatie . . N . 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Colleges gehouden door gastprofessoren . .. . ' -
' 

-

' 
. 

I 

(dag en uur later te bepalen) 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag laanderdag I vrijdag 

, 

1. Het zuiveren van industrieel afvalwater ... F. BOSCH 22% uur/jaar : dag en uur later te bepalen 

2. Toepassingen van koherent licht . . . . . . . P. BOONE 
I 

22Vz uur/jaar 
A. WILLEM - -... - - -

. 3. Digitale processturing en proceskontrole A. VAN 
computers .................. CA UWENBERG HE 22% uur/jaar : dag en uur later te bepalen 

4. Overzicht van de hulpwetenschappen van 
het bedrijfsbeheer met praktische 
oefeningen .................. A. VLERICK 115.uur/jaar: dag en uur later te bepalen 

5. Algemeen beheer .............. A. VLERICK 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen 

6. Inleiding tot de socio-psychologie van het -
bedrijfsleven ................. P. COETSIER 

; . 22Vz uur/jaar : dag en uur later te bepalen 

7. Produktiebeheer ............... H.MULLER 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen· 

8. , In(ormatiesystemen ............. G. DE PAUW 22Vz uur/jaar 

9. Commercieel beheer ............. I. de RIICKE 45 uur/jaar 

10. Computertechnologie ............ D.DESCHOOLMEESTER 22Yiuur/jaar 

11. Financieel beheer .............. L. DEWULF 45 uur/jaar 
. -

12. Beheerscontrole ............... L. DEWULF 45 uur/jaar 

I. 

I 

I zaterdag Plaats 

Plat., 22 

-
~ 

Plat., 22 

St. Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

-
Plat., 22 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
, I 

nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN-

Vrije leergangen 

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

~ 

13. Pyrsoneelsbeheer .............. M.EMBO 45 uur/jaar 

14. Mikrogolf-elektronica ............ W. VAN LOOCK 22V2 uur/jaar 

15. K~talyse 
. 

................... B. LIPPENS 10 uur/jaar 

16. Gieterijtechniek ............... J. DILEWYNS 90 uur/jaar. 
A. VAN PETEGHEM 

' ' 

J. VIDTS 
C.DEFRANCQ 
J. VAN EEGHEM 
·E. WETTINCK 

. . 
.. 

~ -· ... 
I 

. 

~ 

" - .. 

-

-

I zaterdag Plaats 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

.. 



FACULTEIT YAN 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 han(ielswèten-
schapperz 

- Doctor in de handelswetenschappen (tot het einde van het academisch jaar 
1973-1974) . 

- Speciaal doctoraat in de handelswetenschappen (tot het einde van het 
academischjaar 1976-1977) 

,-- Speciaallicentiaat in de accountancy en het fiscaal recht(*) 
- Speciaallicentiaat in de marketing en :de distributie(*) 
- Speciaallicentiaat in de economische statistiek en de econometrie(*) 

.TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot de ~andidat1:1ur in de economische wetenschappen : zij die aan .één 
der volgende voorwaarden völdoen : 
1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, S 2, I o van het 

koninklijk besluit van 30 ~eptember 1964 (cf.p. 16); 
2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 

Latijn-wiskundige, ... Latijn-wetenschappelijke, modem-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 v~n 11 juli 1959, art. 1, § 1, 1° en 3°); 

3) het bewijs leveren dat niet goed gevolg één der voorbereidende 
proeven, bedoeld bij de artikelen 1 0, 1 Obis of 12 der wetten op het 
toekennen der academische graden en het programma der universi
taire examens (coördinatie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

. / 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden iijn 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 .vari de 
Raad van Beheer ·van 26 februari 1964, art. 5, aangevuld bij het 
besluit van de Raad van Beheer van 9 oktober 1968 .(cf. p.l8). 

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 de volgende cursussen omvat : 

<?rganisatie en techniek van handel en financiewezen 
- Economische structuur van België 
- Economische documentatie, met praktische oefeningen. 
(Voormeld toelatingsexamen ma_g_ eventueel na éélijaar ·studie tijdens 
dezelfde examenperiode als -·}Ïet examen van de 1 e · licentie in de 
ec_onomische w~tenschappen worden afgelegd (besluit van de Raad 
van Behe~r van 11 december 1968); 

3) kandidaten ·in de handelswetenschappen..:en ~ houders . van een· daar
aan gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer 
der Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het licentiaat
examen toegelaten worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk ver
zoek tot de deken van de Faculteit van de Economische Weten
schappèn te richten, vergezeld van een kopie van hun kandidaa_ts
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toegelaten onder 
andere voorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden 
(sub A), in princip~ niet aanvaard; 

4) de houders van het diploma van licentiaat in de wiskunde of van het 
diploma ·van burgerlijk 'ingenieur kunnen de graad van licentiaat in de 
economische wetenschappen, algeme.en-economische richting of be
drijfseconomis-che 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 ~an 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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5) Mogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in de economische wetènschappen 
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 rièhting. 

C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handels
wetenschappen : . 
1) houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, behaald overeenkomstig .de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de 
wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen; 

2) houder zijn van het diploma van licentiaat in de handels- en consu
laire wetenschappen, in de handels- en fmanciële 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 van de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld 
van een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk ver
zoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden licentiatenïn de 
handelswetenschappen, gediplomeerd door een avondschool, .of die 
tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan 
deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (sub A), in principe niet 
aanvaard.· 

D. Tot de speciale licenties. 
1) Tot de speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht : 

a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "bedrijfseconomische nchting"' mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over "Openbare financiën (economische theorie en 
techniek)"; 
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b) de ho:uders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "algemeen economisçhe 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 : leervan de 
kostprijs; . 
Bedrijfseconomie, deel : leer van de financiering en balans- · 
analyse, partim ·: balansanalyse, met praktische oefeningen; 
Leer van de organisatie der ond.erilemin·g; 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische 
oefeningen; 

c)' de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 
september 1964, mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de 
hierna vermelde vakken, die voorkomen op het leerplan van de "be
drijfseconomische richting" : 

Bedrijfseconomie, deel : leer van de kostprijs, met praktische 
oefeningen; · 

. Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleer en accountantsonderzoek, met praktische oefeningen. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing en de distributie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "bedrijfseconomische richting"; 
b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "algemeen economische richting", alsmede de.houders van 
h:et diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, uit
gereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de 

· inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 september 1964, 
mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de hierna vermelde 
vakken, die voorkomen op het leerplan van de "bedrijfseconomische 
rich tirig" : 

·De commerciële functie .in het bedrijf (structuur en techniek);; 
Marktonderzoek (methodes en technieken) (besluit van de Raad 
vari Beheer van 8 februari 1967). 

3) Tot de speciale licentie in de economische statistiek en de èconometrie : 
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 
wëtenschappen, 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 reg~ling van het toekennen van de weten
schappelijke diploma's doot 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 wetenschappen, inge.~teld ·-bij het 
koninklijk besluit van 30 september 1964 (besluit vatt de Raad van 
Beheer van 12 april 1967). 

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 b:_andelswetenschappen te doctoreren 
(besluit van de . R~ad 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· Wetenschéfppen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt individueel 
behandeld. Nochtans worde·n licentiaten in de handelsweten
schappen, gediplomeerd door een avondschool, of die tot de kandi
datuur werden toegelaten onder andere voórwa:;trden dan deze be
paald in de toelatingsvoorwaarden (sub-A), in principe niet aanvaard. 

F. Tot het examen van speciaal doctor in de economische of in de handels
wetenschappen : 
1) Degene die ~edert tenminste twee jaar houder is van' het diploma van 

· doctor in de economische wetenschappen. 
2) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een door de Rijksuniver

siteit te Gent. uitgereikt diploma van doctor in de handelsweten-
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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 van de Raad van Beheer van 2 juni 1965). 

OVERZICH;I' VAN DE STUDIEN 

1° De kandidatuur in de economische wetenschappen : het examen dient 
afgelegd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd. · 

2° De licentie in de economische wetenschappen : het examen dient afge
legd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede examengedeelte, een ver
handeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één van de 
vakken waarover het examen loopt en dat aangenomen is -door de raad 
van de Faculteit van de _Economische Wetenschappen. De verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd; 

3° De 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 exiüninändi 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
misch~ Wetenschappen te worden overgemaakt tenminste één maand 
vóór dë datum bepaald voor het examen. Het examen mag slechts 
worden afgele-gd tenminste .één jaar na het behalen van de · graad van 
licentiaat; 

- 385 -



6° Het speciaal doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
Het examen omvat in beide gevallen : 

het irtdienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 
zijnde een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie 

· bijkomende stellingen of vraagstukken; 
het verdedigen van dit ~roefschrift 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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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

. 

Leergangen 

1. Wiskunde I, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . • 

2~ Warenkennis en nijverheidstechnologie I, .. 
met demonstraties i ••••••••••••• 

3. Algemene beginselen van het recht ..... 
4. Bedrijfsadministratie I, 

met praktische oefeningen • • • · • • • . • • • 

5. Zielkunde .................. 
6. Economische structuur van België . . .. . . 
7. Economische encydopedie en documentatie 

8. · Algemene menselijke en economische 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Hedendaagse economische geschiedenis ... 
10. Organisatie en techniek van handel en 

fmanciewezen ................ 

(*) = telkens één groep 
( 1) = eerste halfjaar 

. . 

le Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

14-15% 
H. MULLER 8%-9% 

M.BEYAERT 10%-12(1) 

14-16(1) 

W. DELVA 

R. VANALDER- 9%-11 

WEIRELDT 

P. GHYSBRECHT 

M. ANSELIN - 15~-16% 

F. ROGIERS 8%-10 

L. DE SMET 13-15 

J. DHONDT 9-10 

C. DE PELSEMAEKER 10-llYz 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 
Univ., 2 

15%-17(1) Univ., 2 

Univ. , 2 

9-12 Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

9-10%} 
10%-12 (*) Univ. , 8 

17-18% Blandijnberg, 2 

Univ. , 2 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

· Blandijnberg, 2 

Univ., 2 
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FACUL TElT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Wiskunde 11, 8V2-10 Univ., 2 
met praktische oefeningen .......... H. MULLER 10V2-11V2 ~ Univ., 2 

2. Warenkennis en nijverheidstechnologie 11, M.BEYAERT 
I 

14V2-16 Univ., 2 -
met demonstraties ~ 10-12(*) Univ., 2 .............. 

3. Bedrijfsadministratie 11, R. V ANALDER- 14-15% Univ., 8 
... WEIREL OT 

met praktische oefeningen " 11-12V2 Univ., 8 .......... 
4. Handels- en zeevaartrecht .......... S. FREDERICQ 8%-10 Univ., 8 

8Y2-10 Paddenhoek, 5 
~ 

5. Algemene statistiek, met praktische 
oefeningen ................... H. PICARO 14-15% Univ., 2 

6. Hedendaagse wijsgerige systemen ...... E. VERMEERSCH 8-11(1) Blandijnberg, 2 

7. Economie .................. M. VAN MEERHAEGHE 8-11 Univ., 2 

8. Economische geschiedenis van België ..... W. BRULEZ 11-12%(1) Blandijnberg, 2 

9. Sociologie .................. M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-11% Univ., 2 

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examen_gedeelte overeenkomstig het re~ement 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 . 

- . -

(1) =eerste halfjaar 
( *) = telkens één groep 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen economische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag 

-
l. Prijs- en inkomensleer, 8-9Yz 

met praktische oefeningen ........... A.DEVREKER 9Yz-11 Yz( 2) 

2. Financiele economie I, 10Yz-12 
met praktische oefeningen .......... V. DE RIDDER 14-15 

3. Bedrijfseconomie : R. V ANALDER-
deel : leer van de kostprijs .......... WEIREL OT lOYz-12%(1) 

4. De geschiedenis van het economisch denken G. VANDEWALLE 8Yz-10Yz 

5. Macro-economie (theorie en techniek) ~ .... F. ROGIERS 15Yz-17 

6. Demografie . ........ .......... M. VERSICHELEN-
TERRYN 14Yz-15Yz 

7. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAEKER 8Yz-10 

8. Statistiek (bijzondere vakken), met 
praktische oefeningen ............ H. PICARO 16Yz-18 

9. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8Yz-1 <Wz( 1) 

10. Internationale economie ........... M. VAN MEERHAEGHE 11-12% 

11. NAAR KEUZE EENVAN DE VOLGENDE 
VAKKEN(*) . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

1. lndustriè1e economie ........... E. VAN LOMMEL 9Yz-ll 

2. Verkeerseconomie 0 0 0 •• 0 •••••• J. DENDUYVER 9Yz-ll 

3. Landbouweconomie ........... A. VERKINDEREN 10-11 Yz 

12. EENVAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. I) 
(*) (cf. blz. 394) 

(*) =vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen 
(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 
Univ., 8 -
Univ., 8 
Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 2 

Paddenhoek, 5 

Univ., 8 

Univ., 8 

Paddenhoek,5 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 
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F ACUL TElTVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen Titularis 1Tl/landag dinsdag woensdag dondeNklg vrijdag 

FACULTATIEF VAK 

Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 

' 

-

' 

. -

zaterdag Plaats 

10-11% Voldersstr., 9 

-

-
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

·- 2e Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Economie (speciale vakken) ......... A. VLERICK 8%-10% 

1' Praktische oefeningen ............ A. VLERICK 14-16(2) 

2. Financièle economie 11, ........... V. DE RIDDER 16-18 

2' Praktische oefeningen ............ V. DE RIDDER 16-17 

3. Stelsels van economische structuur en 
economische politiek ............ F. ROGIERS 11-12% 

4. Open bare financiën (economische theorie 
en techniek) . ................ F. AMERIJCKX 11-13 

5. Bedrijfseconomie : R. V ANALDER~ 

deel : leer van de financiering ........ WEIRELDT 14-16(1) 

6. Fiscaal recht . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 

7 .. Sociale economie .............. A. DEVREKER 14-15Y2 

8. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 1SY2-11 -
9. EEN VAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. l) 

(*) (cf. blz. 394) 

FACULTATIEVE VAKKEN: 
1.. Lezen en verklaren van economische 

teksten : Franse taal ............. R. VAN NUFFEL 14-15% 

2. Lezen en verklaren van economische 
teksten : Engelse taal . . . . . . . . . . • . . N . 45 uur/jaar 

3. Lezen en verklaren van economische 
teksten : Duitse taal . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

4. Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Paddenhöek,5 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 
~. 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 8 

' 
Univ., 8 

Univ., 8 

8Y2-10 Voldersstr., 9 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENS€HAPPEN 

' 
1 e Licentie in de ·economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de kostprijs . .,. ........ R. VANALDERWEIRELDT 9-11 
met praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . 14-16 

2. Leer van de organisatie der onderneming .. R.VANALDERWElRELDT 9-10% 

3. Bedrijfspsychologie ............. P. GHYSBRECHT 

4. ·Bedrijfssociologie · . . . . . . . . . . . . . . M.E. VAN VAERENBERGH . 11-13(1) 

5. Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen H. PICARD 

6. Prijstheorie ................. A.DEVREKER 8-9 

7. Financiële 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. ROG II-: RS 151/z-17 

11. Openbare diensten met een economisch 
doel ............. . ....... A. VL Ll<.IL' K' 17-18% 

12. De geschiedenis van het economisch denke_n G. VANDEWALLE 

13. De commerciële functie in het bedrijf: 
structuur en techniek .... . ....... J. VAN ACKER 

14. EENVAK NAAR KEUZE(*) (cf. blz. 394) 

FACULTATIEF VAK 
(cf. 1ste lic. alg. econ. richt.) ..•..... · . 

-- ---

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(2) = tweede halfjaar 

donderdag 

16Yz-18 

8%-10 

10-llYz 

vrijdag zaterdag 
I 

Plaats 

~ 

Univ., 8 

Univ., 8 

14-16(2) Univ., 8 

- Univ.,_ 8 

Univ., 8 

Univ., 2 

101/z-12 Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek,5 

Univ. , 8 

Paddenhoek, 5 

8%-10'/z Univ. , 8 

Paddenhoek, 5 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
- -. I 

2e Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) . ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de financiering en balans-

11-13(2) analyse ......... . ......... R. V ANALDERWElRELDT 

1' Praktische oefeningen ............ R.VANALDER~LDT 9-11 

2. Controleleer en accountantsonderzoek ... I 

met praktische oefeningen . . . . . . . . . . J. VAN SPRINGEL 11-13 

3. · Arbeidsecanomie .............. A.DEVREKER 10-111/z 

4. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

5. Internationale operaties van de onder-
neming ................... J. VAN ACKER 

6. Economische bewegingsleer ......... A. DEVREKER 15Vz-17 

7. Beleggingsleer ................ V. DE RIDD~R 16-18(2) . 

8. Verzekeringswezen · ............ ... ·s. FREDERICQ 17-18 

9. Fiscaal recht, met praktische oefeningen . . N . 9-11 

10. EENVAK NAAR KEUZE(*) (cf. blz. 394) 

FACULTATIEVE VAKKEN 
(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 

donderdag vrijdag 

/ 
14-16(1) 

81/z-10 

10-111/z 

-------- '--------· 

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ. , 8 

Blandijnberg, 2 

'• 
(6e -verdiep.) 

· Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

Univ., 2 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
.. 

. Licenties in de economische wetenschappen .. -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

VAKKEN NAAR KEUZE 
Om de graad van licentiaat in de economische 
wetenschappen te behalen moet de examinan-
dus twee cursussen gekozen hebben onder de -
volgende: -- ' . .. -

n 

a) Internationale economie . : . . . • . .. . . . N. ll:12Yz Paddenhoek,5 

b) Regionale economie e.n ruimtelijke 
ordening ................... A. VLERICK .15Vz-17 Univ., 8 

c) De econoplie van de E.E.G.-
landen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Univ., 8 

d) Coöperatie wezen ............... G. VANDEWALLE 8Vz-10 Univ., 8 

e) Vergelijkend handelsrecht .......... S. FREDERICQ 10-11 Vz Univ., 8 
~ 

f) Economisch recht .............. G. SCHRANS 17-18Vz· lppa, kouter 

g) Europees recht ............... G. SCHRANS 16-19(1) - lppa, kouter 

h) Publiekrecht ........ " ....... A. VANDER STICHELE 14-15% Paddenhoek, 5 

i) Internationaal fiscaal recht . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Pafldenhoek,5 

j) Volkenrecht ................. E. VAN BOGAER T 15Vz-17 Paddenhoek, 5 

k) Bijzondere economische aardrijkskunde ... L. DE SMET 14-15Yz Blandijnberg, 2 

1) Economische geschiedenis (biJzondere . -
vakken) .................... W. BRULEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I I I I I 
Met toelating van de Raad van de Faculteit, mag de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee vakken te vervangen door een ander vak gekozen uit het 
programma van de universiteit. 
( 1 ) = eerste halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht , 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dqnderdag vrijdag zaterdag 

Boekhoudkundige inrichting en accountants- I 

ond~rzoel: .................. 
met seminariewerk ............. J. VAN SPRING EL 14-18 (45 uur theorie+ 75 uur sem.fjaar) 

Beheerscon trole, t t t t , • t I t tI I · , I I t 

met seminariewerk . . . . . . . . . . . . . . E. VAN LOMMEL 14-17 ( 45 uur theorie + 45 uur sem./jaar) 

Statu_ut en deontologie van de bank- en 
bedrijfsrevisor ................ G. SCHRANS 15 uur/jaar 

Fiscaal recht, (grondige studie), ....... 141/2-17% (theorie) 
met seminariewerk tI t tI tI I t I t I I F. AMERIJCKX 7 5 uur/jaar (seminariewerk) 

Vennootschappenrecht (grondige studie), .. Y. SCHOENTJES- -met seminariewerk t tI I I tI tI I t I I MERCHIERS 9-11V2 ( 45 uur theorie+ 30 uur sem./jaar) 

Naar keuze, één van de volgende vakken : 
a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.-

landen I t 0 I I t I I I I I I I I tI t I I I. CLAEYS-BOUÜAERT 18-19V2 

b. Vergelijkend vennootschappenrecht der Y. SCHOENTJES- --
E.E.G.-landen ............... . MERCHIERS lO-llV2 

-

Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

lppa, kouter 

Paddenhoek, 5 

Univ., 8 

lppa, kouter 

Univ. , 8 

I 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN .. 

Speciale licentie in de marketing en de distributie 

Leergangen Titulllris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Distributiele.er (grondige studie), ...... 
met seminariewerk ............. C. DE PELSEMAEKER (45 uur .theorie+ 45 uur sem./jaar) 14-17 Univ., 8 

Studie van de consument, . ......... 
met seminariewerk ............. J. VAN ACKER 8Vz-ll Vz ( 45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

Marketing, . ................. 
met seminariewerk ............. J. VAN ACKER 14-18Vz (90 uur theorie + 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

Inkoop beleid, ................ 
met seminariewerk ............. J. VAN ACKER 10-13 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

-

Reclameleer ................. J. VAN ACKER 8%-10 Univ., 8 

~ 

~ .. 
/ I \. . . 

..... 

. . 

I 

-

~ 

I 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 
"' 

Leergangen Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: - " Theoretische statistiek, met seminariewerken 
theorie .................... H. PICARO 60 uur/jaar 

seminariewerken ............... H. PICARO 30 uur/jaar 
, 

Econometrie, met seminariewerken: 
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 : 
theorie I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I • W. VAN RYCKEGHEM 17-18 

seminarie werken ............... W. VAN. RYCKEGHEM 18-19 

BIJZONDERE CURSUSSEN: 
Voor de houders van een diploma van /icen-
tiaat in de economische wetenschappen, al-
gemeen-economische richting : 

' (30 uur theorie+ 15 uur serrÎ./jaar) Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARO 161/z-18 

Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

I 
-------

. . 

: 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

-
Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

87'2-10 Voldersstr., 9 

~ Univ., 8 

Univ. , 8 

-.. 
/ 

Univ., 8 

81/z-10 · Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergimgen .. 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. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16Ih-18 

7. Wiskundige economie ........ . . .. H. PICARO 8Ih-10Ih(1 

Voor de houders van het diploma lltln 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 seminariewerken ... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16V2-18 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

-
8. Wiskundige economie .. . ......... H. PICARO 8V2-10ih(l) 
~-

(1) = eer~t e halfjaar 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

' . 

: . - ~ 

Univ. , 8 

Univ., 8 

-:-
-

Univ. ,f 

8Y2-10 ·Blandijnberg, 2 
( 6é verdiep.) 

Univ., 8 
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Leergangen 

1. De geschiedenis van de opvoedkunde · 
(wel in 72-73) . . . ; . . . . . . . . . 

2. De algemene methodiek (niet in 7 2-73) . o 

3; De bijzondere methodiek van de handels
wetenschappen voorkomend op het program-
ma van de koninklijke athenea . 0 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de handelswetenschappen 

Titularis I maandag dinsdag woensdag donderdag 

K. DE CLERCK I 

A.GERLO I I I I I 

R. V ANALDERWEIRELDT I I 14-16(1) I 
117-19(1) I R. VERBIST I I 

vrijdag zaterdag 

17-19 

17-19 I 

I 

De examinandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodiek, didaktische oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. 

- De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen 
uit het programma van de athenea. ' ~ · 

(1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
--

I Blandijnberg, 2 

I 
Univ. , 8 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEiTVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

..... 

Vrije leergangen 

:" 

maarulag 1 dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Leergangen Titularis Plaats 

~ 1. Bodem ~ economie ........... . . M. ANSELIN 45 uur/jaar 

2. Het opstellen van ruimtelijke modellen 
in verrond met lokalisatie theorieën .. P. SAEY 

"" ' - 30 uur/jaar 
- - -

3. De actuele werking e_n problemen van de 
I 

~ ~ 

I 
centraal geleide economieën ......... H. DE MAEGD 45 uur/jaar 

I 

. 

- -
,.J:io. .. ' 
8 

\ 

- . 
•, ' 

r ... .. 
. . 

~ 

\ 

~ 

\ . ! I 

... . 

. . 
-

.. 



FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

(K.B. van 15 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. WETTEUJKE GRADEN 

- Kandijlaat in de diergeneeskundige we{enschappen (3 jaren). 
- Doctor en geaggregeérde voor . het hoger onderwijs in de veeartsenij-
- kunde 

B. WETENSCHAPPEliJKE GRAAD(*) 

- Licentiaat in de zoötechnie 

. TOELATINGSVOORWAARDEN 

_A. WETTEWKE GRADEN 

cf. p. 1 0 en volgende. 

B. ~ETENSÇHAPPELIJK.E GRAAD 

Tot de licentie in de zoötechnie : de houders van een Belgisch wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde _of van een 
daarmee, krachtens wettelijke bepalingen, . gelijkgesteld buitenlands 
diploma. · 

OVERZICHT VAN DE STuoiEN 

, 1. De vakken voor de graad van kandidaat in de diergeneeskundige weten
schappen zijn het voorwerp van drie examerigede.elten en van. tenminste 
drie jaar studie. · 

2. De vakken voor de gq&ad van doctor in de veeartsenijkunde zijn het 
voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste dri~ )aar studie. 

3. Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
omvat hét indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
proefschrift en vari 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. · · 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus . 

. . -401 -



4. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de zoö
technie mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetzij na één 
jaar studie door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, 
hetzij na twee jaar studie door degene die het ene jaar de bij groep A 
behorende vakken én het andere jaar de bij groep B behorende vakken 
heeft gevolgd. . 

De examinandi moeten bij het enig examen e.en verhandeling indienen 
over een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde vakken 
behoórt. . 

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorge~egd tegen 
de door haar vastgestelde datum. 

-402-
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Leergangen ' 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 
1' Praktische oefeningen ............ 
2. a. De algemene scheikunde, partiro: 

anorganische ........... -· ... 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. De algemene scheikunde, partiro: 

organische ................ 
b' Praktische oefeningen . ........... 

3. a. Beginsele.n der plantkunde ........ 
a' Praktische oefeningen ........... 

' b. Beginselen der dierkunde ......... 
· ·b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

le Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. DEMUYNCK 11%-13 8Y2-10 · Led., 35 

J.DEMUYNCK (67% uur/jaar) 14-18(1) Led., 35 

8%-10 8%-10 . 
Z. EECKHAUT (1 of 2) (1 of 2) 10-11 %( 1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 32 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 10-11 %( 1) 10-11Y2(1) 8%-1 0(1) Led., .35 

M.ANTEUNIS 14-18(1) 14-18(1) 
(10 weken (10 weker1 ( 40 uur /jaar) 
beurtrol) beurtrol) Led., 35 

J. MATON 10-11 %(2) 8%-10(2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar (2) led., 35 

N. 10-11%(2) 10-11%(2) Led., 35 

N • 32 uur/jaar Led., 35 

~ 

-· 

-



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 
-

: 2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag ·dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 

1. Systematische en vergelijbnde ..... 
ontleedkunde van de huis.dieren • ....... N. DE VOS 10%-11%. 10%-11% 1 OV..-11 ~4(*) · Casinopl., 24-

1'. Praktische oefeningen ............. N. DE VOS alle vrije uren in totaal 120 uur/jaar Casinopl., 24 

2. Algemene fysiologie en fyliologi.e van de 
huisdieren .................. G. PEETERS 8V1-10 8Vl-10(2) 8%-10 8%-10 Casinopl., 24 

2'. Praktische oefeningen ............ G. PEETERS alle vrije uren vanaf 1 januari fot 

~ 
15 mei : in totaal 45 uur/jaar Casinopi., 24 

i 3. Algemene weefselleer . -. .......... M. SEBRUYNS 16V..-17o/4(l) 1~%-17o/4(1) Casinopl., 24 

3'. Praktische oefeningen . ·• ........... M. SEBRUYNS alle vrije uren : in totaal 22% uur/jaar Casmopl., 24 

4. Algemene biochemie en *fysica ...... R.VERCAUTEREN 8%-10(1) 8%-10(1) 8Y1-10(l) Casinopl., 24 

5. Biochemie van de huisdiel'ln ........ R.VERCAUTEREN 8%-10(2) 8Vl-10(2) Casinopl., 24 

5'. Praktische oefeningen ............ R. VERCADTEREN alle vrije uren vanaf 1 januari tot -- -. 

15 mei : in totaa145 uur/jaar Ca sin op 1., 24 

-

I ~ 

I 

\ 

I 

I . . 

-,_ 
" 

-

(1) = eerste halfjaar 
(*) = betreft : vergelijkende ontleedkunde 

(2) = tweede halfjaar 



K • 

~ FACULTm VAN DE DIERGENEESKUNDE 

- _3e KandW.tuur in_ de dïeraeoeeskundiae wetenschappen . 
- ' -

Leergangen Ti tulluis TnQQntizg dinsdag woensdag donderdllg vrijdllg zaterdag Plaats 

i 

1. Begrippen van analytische scheikunde, 
gericht op de biologie ............ R.VERCAUTEREN 8%-10(1) Casinop1.,24 

1' P.raktilche oefeningen ............ R.VERCAUTEREN alle vrije uren van 1 jan. tot 1 S mei in totaal 45 uur per jaar . Casinopl., 24 

2. Embryolope van de huisdiefen ....... K. DtERICKX 9--12(1) Casinopl., 24 

3. TopCJI'afische ontleedkunde van de· 
huiseieren . ................. N. DE VOS 8%-10 Casinopl., 24 

3' Praktilche oefeniftFn ............ N. DE VOS alle vrije uren van. 1 jan. tot 1 S mei in totaal 90 uur per jaar Casinopl., 24 

4. Bijzo~re weef~eUeer van de 1~-11~ 11Y~13 

I ,- huisdilren . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . N. DE VOS (1) (1) Casinopl., 24 

4 • Priktildie oe,_..n ............ N.DE VOS alle vrie uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur/jaar Casinopl., 24 

S. Geaetka van • huisdieren - ......... A. WILLENS Slh-10 Casinop1.,24 

5' Prakti~ehe oefèningen ............ A. WlLLEMS ' 1~15(1) Casinopl., 24 

6. Moleculaire genetica ............. R.VERCAUTEREN 10%-12(1) Casinopl, 24 

7. Etnografie en beoordelingsleet van dè 
huisdieren J\. WILLEMS - 1~11Y1 Casinopl., 24 .................. 

8. Algemene microbiologie, . 
a. partim : bacteriologie en mycologie .... A. DE VOS 8%-10 Casinopl., 24 

a' praktische oefeningen ........... A. DE VOS 14-17(1) Casinopl., 24 

b. partim : virologie A. DE VOS 8%-10(2) Casinopl., 24 ' ............. 
b' praktische oefeningen ........... A. DE VOS 1~12(2) 

(+) Casinopl., 24 

9. Biostatistiek A. WILLEMS \ ~0%-1H~(l) Casinopl.,24 · ...... " .......... 
9' Praktische oefeningen- . . . . . . . . · . . . . A. WILLEMS ~OY..-11%(2 Casinopl., 24 

10. Ethologie en psychologie van de huisdieren G. PEETERS 8%-9%(2) Casinopl., 24 

~~- Pr_!lctische oefenin~n ••••••••• t. •• G. PEETERS 914-10(2) Casinopl., 24 

{1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ( +) = 5 voormiddagen 
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Leergangen 

De parasitologie end~ ,·ntom•J iogie 
f!~kti~~~ oefemngè~_inj)arasitOIOgi~ ____ _ 
Alg\!mcne genceskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer der 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE. 

Ie-Doctoraat in d~ veeartsenijk:unde 

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

J. HOO RI:.NS -+· -----t- j lG-ll Y2 J 1 Casinopl. , 24 

J. HOORENS -- -- -- --------
14Y2-16 · Casinopl. , 24 

"' -~ GRtMB~RG!',NJ _ ~- -_--·r -:.~-:_:_=f--~ 1 _ 14%-16% -- Led .• 35 • 
~ VA~ GREMI3ERGEN . I 16Y2-18Y2 Led., 35 . I 

- grote huisdieren .............. _j W. OY AERT ---1----c 10-11 Y2( 2) Casinopl., 24 
15. 

16. 
17. 
I8. 

19. 
19' 

Algemene propedeutica en bijzondere 
propede u ti ca der grote huisdieren 
Kliniek 'K)Or kleine huisdieren(*) 
Beoordelingslecr van de huisdieren 
Bijzondere propedeutica der kleine 
huisdieren 
Klinische scheikunde en· biolo)!ie 
Practicum 

(1) = eerste halfJaar (*) = volgens beurtrol 

W. OYAERT 
D, MATTHEEVWS 

A. WILLEMS 

U. MATTHEEVWS 
D. MATTHEEVWS 
D. MATTHEEVWS 

8- 10 
l1 Y2- B 

16-17Y2(1) 

10-llYz(l) 
(20 uur) 

8-10 8-10 

(2) = tweede halfjaar 

8-10 

10%-11 Y2(2) 
(10 uur) 

1()1/z-11 %(1) 

8-10 
: :Casinopl., 24 

8-10 Casinopl.. 24 
Casinopl. , 24 

Casinopl.. 24 
Casinopl.. 24 
Casinopl.. 24 
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~ 
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I 

. -
Leergangen 

' 
1. De algemene en bijzondere heelkundige 

ziektenleer • • • . . . . . . . . • . . . . . . 
2. Kliniek voor grote huisdieren (*) 

partim : chirurgie .. ' ........... 
partim : interne ziekten ........... 

3. Operatieve geneeskunde ........... 

4. De hoefsmederij ............... 

5. De pathologie der infectieziekten met inbe-
grip van de tropische ziekten, partim : de 
pathologie der infectieziekten ........ 

6. De pathologie der parasitaire ziekten .... 
7. De algemene en bijzondere pathologische 

ontleedkunde, partim : bijzonderè patholo-
gische ontleedkunde ............. 

8. Prakt. oef. in de bijzondere pathologische 
ontleedkunde (*) .............. 

9. De verloskunde en de stoornissen in de 
voortplanting .... • . ........... 

9'. Praktische oefeningen ............ 
9" Kliniek voor verloskunde en de stoornissen 

in de voortplanting(*) ........... 
10. Algemene geneeskundige ziektenleer en 

bijzondere geneeskun4ïge ziektenleer 
der grote huisdieren ........ . .... 

11. Kliniek voor kleine huisdieren (*) ...... 

(1) = eerste halfjaar 
(*) =volgens beurtrol 

-
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat ii\ de veeartsenijkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaàts 

A. DE MOOR 11'12·13 11'12-13 1 P/2-13(1) Casinopl., 24 

A. DE MOOR 8~10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
W.OYAERT 8-10 8-10 . 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
A. DE MOOR 11'12·13(2) 

(10 lessen) Casinopl., 24 
A. DE MOOR 

~ 

11'12-13(2) 
- (5 lessen) Casinopl., 24 

A.DEVOS 11'12-13 11'12-13(1) - Casinopl., 24 
G. VANGREMBERGEN 11 '12·t3(2) Casinopl. 24 -
J. HOORENS 10-11'12 Casinopl., 24 

J. HOORENS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
10-llVl 14-15(2) 

I 

M. V ANDEPLASSCHE 15-16 Casinopl., 24 
M. V ANDEPLASSCHE 14-lSlll C:asit10ol 24 

M. V ANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
14'12-16(1) 
+ 6 lessen 

W.OYAERT 10-11'12 (2) Casinopl., 24 
D. MATThEEUWS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

(2) = tweede halfjaar 
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-

Leergangen 

12. Zoötechnie, erfelijkheidsleer ........ 

13. Diervoedingsleer (algemene) .-........ 

13' Praktische oefeningen ............ 

14. Praktisc~e oefeningen in beoordelingsleer .. 
.. 

1 5. Bijzondere geneeskundige ziektenleer 
dèr kleine huisdieren ............ 

16. Kliniek voor neerhofdieren (*) ....... 

... - -· 
-

~ 

' 

1 -
f: • 

-
(*) =volgens beurtrol 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

.. 2e Doctoraat in de veeartsenijkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 
~ 

A. WILLEMS 

F. VANSCHOUBROEK 

- c 
14-17%(2) 

-
F. VANSCHOUBROEK 

A. WILLEMS 15-16 --

D. MATTHEEUWS 10-llYz 

A.DEVOS 8-10 8-10 8-10 

.. ". . . ~ 

" - -- .. 

I 

\ 

' 

., 

domierdag vrijdag zaterdag Plaats 

16-17Yz Casinopl., 24 · 

10-llYz Casinopl., 24 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

- Casinopl., 24 

: 

- Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

-· -· 
/ -. -·· -

-

: 

' 

.. 

I 
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'• FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

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-lO 8-10 Casinopl., 24 
partim : 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 demonstraties ........ L. DEOEKEN llYz-13 11%-13(1) 11 '/z-13( 1) N. Veemarkt 

4. Practicum in vleeskeuring (*) ........ L. DEOEKEN 8Yz-11Yz 8Yz-11Yz 8-12 8-11 'lz 
14'/z-17 N. Veemarkt 

5. De pathologie der infectieziekten, met inbe-
~ 

~ 
grip van de tropische ziekten ........ 
partim : de pathologie van vogels, koud- 17-18'/z(l) 

I bloeddieren en insekten ........... A.DEVOS (10 lessen) Casinopl., 24 

partim : tropische ziekten .......... G. VAN GREMBERGEN 111/z-13(2) (5 lessen) Casinopl., 24 

6. Gezondheidspolitie en de plichtenleer .... F. PAREDIS 16%-18(1) 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 14'/z-16(1) Casinopl., 24 

9. Praktische oefeningen in artsenijbereidk. (*) M.DEBACKERE 8%-11'/z 8'/z-11 Yz 8'/z-11 Yz 8'/z-1 Plz Casinopl., 24 

10. Lijkschouwingen(*) ............. 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 voorJplanting (*) ......... .. M. VAN DEPLASSCHE 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-

wetgeving, beroepswetgeving ........ F. PAREDIS 16%-18(2) Casinopl., 24 
14. Kliniek voor kleine huisdieren (*) ...... D. MATTHEEUWS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

(1) = eerste halfjaar 
( *) = volgens beurtrol 

(2) =.tweede halfjaar 
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(1) =eerste half~ 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in de zoötechnie 

L_eergangen Titularis mJPJndag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

VAKKENGROEP A : 
1. Aanvullingen van veeteelt .......... A. WI~LEMS 30 uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 

2. Aanvullingen van populatiegenetica . . ... A. WILLEMS 22Vz uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

2' Praktische oefeningen ............ A. WILLEMS 37Yl uur/jaar Heidestr ., 19 
Merelbeke 

3; Biostatistiek ................. A. WILLEMS 15 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

3' Praktische oefeningen ............ A. WILLEMS 45 uur/jaar Heidestr., 19 

~ 
Merelbeke -- 4. Huisvesting der dieren : 

a. fysiologische aspecten van de huisvesting G. PEETERS 9 uur/jaar 
b. bouwtechnische aspecten van de 

huisvesting ................ A. WILLEMS 9 uur/jaar 
b' praktische oefeningen . .......... A. WILLEMS 15 uur/jaar Heidestr., 19 

- Merelbeke 
-

5. Economie van de veeëxploitatie ..... . . A. WILLEMS 22Vz uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

VAKKENGROEP B : 
1. Biochemie van de voedingstoffen ...... R.VERCAUTEREN 15 uur/jaar Heidstr., 19 

Merelbeke 
2. Aanvullingen van de algemene diervoedings- Heidestr. , 19 

leer ..................... F. V ANSCHOUBROEK 30 uur/jaar Merelbeke 
2' Praktische oefeningen ............ F. V ANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 
3. Aanvullingen van bijzondere diervoeding~ Heidestr., 19 

leer ..................... F. VANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Merelbeke 
3' Praktische oefeningen ............ F. V ANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN 
P·EDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) 

Dunantlaan, 1 -Tel. 25.6~.50 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

D~ Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
verleent de wetenschappelijke graden en diploma's vart kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal doctor 
in de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

Richtingen voor de 2e kandidaturen - Pedagogiek . 
(oud regime)(*) -Ontwikkelingspsychologie 

- Bedrijfspsychologie 
Richtingen voor de : licenties en :.._ Pedagogiek (na kandidatuur richting : 

doctoraat 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, S 2, 1 o van 

het koninklijk besluit van 30 september 1964 voldoen (cf. p. 16); 
2) de houders· _van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt . dat 

zij met vrucht een volledige cyclus van zes jaar middelbare studiën 
hebben gevolgd (uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden, d.w.z. ionder dat een bekwaamheidsdiploma vereist 
was). 

B. Tot de licentie : . 
de personen die de corresponderende graad van kandidaat hebben 
behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 
juni 1964. · 

(*) Met ingang van het aca'demisch jaar 1973-1974 worden de 2e kandidaturen (Nieuw 
Regime) ingericht in de volgende richtingen: A. pedagogie; B. psychologie. 
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C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
de personen die de corresponderende graad van licentiaat hebben behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 
1964. 

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 t9t het doctoraat : 
a) de personen die de graad van licentiaat in de opvoedkundige weten

schappen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 19 november 1927, houdende oprichting van 
_een hoger instituut voor opvoedkunde bij de Rijksuniversiteiten, 
zoals het later werd gewijzigd ; 

b) de personen die de graad hebben behaald van licentiaat in de beroeps
oriëntering en -selectie, · overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 13 januari 194.7, houdende oprichting van een 
afdeling voor school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten 
voor opvoedku'ndige wetenschappen van de Rijksuniversiteiten. 

E. Tot het speciaal doctoraat : 
wie sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van doctor in 
de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

F. Specialisatiegetuigschriften : 
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 behalen van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages 
hebben bekwaamd in één of verschillende vakken. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

a) De kandidatuur : 
de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten
schap-pen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en 
twee examengedeelten ; 
de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen. voorzien 
bij het koninklijk besluit van 1 ~ juni 1964, kunnen, mits .een aan
yullend. 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 exame11:periode waarin het oor
spronkelljk diploma van kandidaat werd behaald ; 
voor de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen; ongeacht de richting, die het 
diploma van licentiaat in de psychologische en pedagogische weten-
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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 diploma van kandidaat werd verkregen (Raàd van 
Beheer van 17 januari 1968). 

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 )aren studie; · 
äe examinandi dienen bij het enig 'examen 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 examencÇ>mmissie worden voorgelegd 
tegen de door haar vastgestelde datum ; 
de inrichting v~n 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 licent~aat in de psychologische en 
pedago'gische wetenschappe:t:J., 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. 

Door de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
wordt een aanpassing van het programma voor de licentie voorbereid. De 
mogelijkheid bestaat dat dit nieuwe programma over drie studiejaren zal 
gespreid worden. In .dit geval zal de volledige studie (kandidatuur + licentie) 
minimum 5 studiejaren omvatten. De studenten die een inschrijving wensen 
te nemen voor de eerste kandidatuur psychologische en pedagogische weten
schappen, moeten met deze eventualiteit rekening houden. 

c) De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
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 moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid e~ gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwijs ; 
het examen voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met 
het examen voor licentiaat. 
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· d) Het doctoraat : 
het examen omvat het indienen van e'en oorspronkelijk proefschrift 
en van een ·stelling door de commissie aangenomen. Het proefschrift 
en de stelling zullen in het openbaar door de examinandus verdedigd 
worden. · Zij dienen aan de raad van de Faculteit te worden 
overgemaakt tenminste één maand vóór de datum bepaald voor het 
exa~en; 

-:-- het examen mag slechts worden afgelegd tenminste ·één jaar na het 
behalen van de graad v~m 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 slecht~ - worden afgelegd ten 
vroegste twee jaar na het behalen van de graad van doctor. 

. / 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

~e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische-wetenschappen (Nieuw Regime) 

Leergangen (0) Titularis _maandag dinsdag lroen sdt:zg donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Algemene psychologie ........ 60u. N. (P. GHYSBRECHT) 17-19 Blandijnberg, 2 

2.Logica ................ 45u. N. (L. APOSTEL) 16-17% Blandijnberg, 2 

3.Ethica ........... -...... 45 u. N. (J. KRUITHOF) . 11-12% Blandijnberg, 2 

4. Algemene biologie met practica ... 60u. N. (J. HUBLE) 14-16(*) 15Y~16Yz Led., 35 

S.Algemene didactiek ......... 45 u. N. (A. DE BLOCK) 10Yz-12Yz Univ., 2 

~ -0\ 

6. Theorie van het psychopedagogisch 
onderzoek met practica ....... 90u. N. (R. VER BIST) 1(}.12 Dunantlaan,. 1 

I 7. Ontwikkelingspsychologie met 30 uur practicum 9-10 
practica ............... 60u. N. (W. DE COS TER) (dag en uur later te bepalen) theorie Blandijnberg, 2 

8.Psychodiagnostiek (le deel) ..... 45 u. N. (R . . LUBBERS) 8Y2-10 Led., 35 
" 

9. Organisatie van het onderwijs .... 15 u. N. (A. DE BLOCK) 16%-17 Univ., 2 

1 0. Pedagogische praktijk, met in begrip 
van de praktijk van de intelligentie-
en pedagogische tests . . . . ; . . . . 30 u. N. (R. VER BIST) 30 uur individueel te bepalen · Dunantlaan, 1 

11. Inleiding tot de algemene methodo- , 
logie van de gedragswetenschappen 30 u. N. (W. DE CO STER) 11Y~12Yz Blandijnberg, 2 

12. Psychologische en pedagogische J. K.luyskens-
documentatie met practica.· .. ~ ... 30 u. N. (K. DE C_LERCK) 1(}.11 str., 33 

13. Algemene pedagogiek ........ 60u. N. (R. V~RBIST) 13 ~2-15Y2 Dunan tlaan, 1 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (*) = in groepen 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

: 
Richting: Pedagogiek (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-

1. De sociale psychologie . . . . . . . . . . . . P. GHIJSBRECHT 16-17 

2. Inleiding tot de psycho--diagnostiek ..... R.LUBBERS 8%-10 

3: De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 
van de sociaal-psychologisc;he aspecten, met 9-11} (*) (15 uur/jaar) / 

demonstraties en oefeningen : oefeningen W. DE COSTER 11-13 .. 
4. De beginselen van de fysiologie met E. PENNOIT-

demonstraties en oefeningen ........ DE COOMAN 14V2-16 

5. De lichamelijke ont_wikkeling ........ P. VAN UYTVANCK 16-17 

6. De statistiek toegepast op de psychologie en 
de pedagogiek ................ H. PICARD 8%-10% 

7. De experimentele psychologie ........ W. DE COSTER 14 -15 r*) (30 uur/jaar) 
15Yz-16V: 

8. De principes en methodes van de 
psychologische raadgeving .......... R.LUBBERS 8Yz-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 HERREWEGHE 14-16 

I 

(*)=in groepen 

-

Plaats 

Blandijnberg, i ' 

Pasteurlaan, 2 

I 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Dunantlaan, 1 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

- Dunantlaan, 1 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

I 
2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting: Pedagogiek (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. Pedagogische praktijk (2e deel) ....... R. VERBIST 30 uur/individueellater te bepalen 

12. De hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs ............... A. VAN MEIRHAEGHE 16Yz-17Vz 

13. De vergelijkende pedagogiek, met 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 11-12 

14. De speciale methodiek van : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs ................. G. KEFPENS 8Vz-10Vz 

b. het secundair algemeen vormend 
onderwijs ................. G. KEFPENS 10V2-111/2 

14' Praktische oefeningen ............ G. KEFPENS 11-12 11-12 

' 

-

zaterdag Plaats 

Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

, J. Kluyskens-
str., 33 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

. 

' 



·FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : OntwikkelingSpsychologie (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J 

1. De sociale psychologie . . . . . . . . . . . . P. GffiJSBRECHT 16-17 Blandijnberg, 2 
-

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek ..... R.LUBBERS 8Yz-10 Pasteurlaan, 2 

3. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 
van de sociaal-psychologische aspecten, met 11-1~ (*) (15 uur/jaar) 
demonstraties en oefeningen : oefeningen .. W. DE COSTER 9-1 Blandijnberg, 2 

4. De beginselen van de fysiologie, met E. PENNOIT-
' demonstra ties en oefeningen 0 ••••••• DE COOMAN 14%-16 Univ., 8 

.J::o. ...... 
\0 

5 . De lichamelijke ontwikkeling ••• 0. 0 •• P. VAN UYTV ANCK 16-17 Dunantlaan, 1 

I 6. De statistiek toegepast op de psychologie . 
en de pedagogiek • 0 ••••• 0. 0 ••• 0 H. PICARD 81/z-10Vz Univ., 8 

·-- - ----
7. De experimentele psychologie 0 • 0 • •••• W. DE COSTEJ.{ 14 -15l<*) (30 uur/jaar) 

15Yl-16Y. Blandijnberg, 2 

8. De principes en methodes van de ... 
psychologische raadgeving •••••• 0 ••• R.LUBBERS 8Vz-10 Pasteurlaan, 2 

9. Oefeningen in het psycha-pedagogisch M.L. VAN 
onderzoek .................. HERREWEG HE 13Vl-15Yz Dunantlaan, 1 

10. Pedagogische praktijk ( 2e deel) 0 0 0 0 I 0 o R. VERBIST 30 uur/individueel te bepalen Dunantlaan, 1 -.. 

" 

(*) = in groepen 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Ontwikkelingspsychologie (Oud Regime) 

-· 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

11. De hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs .......... ..... . A. VAN MEIRHAEGHE 16V2-11V2 

12. De vergelijkende pedagogiek, met 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 11-12 

13. De speciale methodiek van : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs ................. G. KEPPENS 8V2-10V2 

b. het secundair algemeen vormend 
onderwijs ................. G.KEPPENS · 10lf2"11% 

14. De algemene en bijzondere beroepskunde, 
met oefeningen ............... F. MUSSCHOOT 10-11 

.. 

.. 
I 

l 

' 

.-

' 

zaterdag Plaats 

Dunantlaan, 1 
·~ 

J. Kluyskens-
str., 33 

Univ., 8 

Univ., 8 

-
Pasteurlaan, 2 
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I FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische· en pedagogische wetenschappen _,-
.. Richting.: BedriJfspsychologie (Oud Regime) 

Leergangen . Titularis maandorç dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De sociale psychologie . . . . . . . . . . . . . P. GHIJSBRECIIT 16-17 

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek ..... R.LUBBERS 8%-10 
.. 

3. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip : 

van de sociaal-psychologtsche aspecten, met 9-llJ (*) . 
~ 

11
_
13 

(15 uur/jaar) 
demonstraties en oefeningen : oefening~n .. W. DE COSTER 

4. De beginselen van de fys1ologie, mèt E. PENNOIT-
demonstraties en oefeningen ........ DE COOMAN 14%-16 

5. De lichamelijke ontwikkeling ........ _ P. VAN UYTV ANCK 16-17 

6. De statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek I I I I I I ; I I I I I I I H. PICARO 8%-101/z 

7. De experimentele psychologie ........ W. DE COSTER 14 -15 ~(*) . 
15Vz_16Y: . · (30 uur/Jaar) 

8. De principes en methodes van de 
psychologische raadgeving I . I I I I I I I I I R.Ll)BBERS 81/z-10 

9. De algemene en bijzondere beroepskunde. 
met oefeningen I I I I I I I o I I I I I I I F. MUSSCHOOT 10-11 

10. De socio-psychologie van het bedrijfsleven, 
met oefeningen I I o I I I I I I I I I I I I P. COETSIER 11-13 

11. lnl_eiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid, 
a. partim : inleiding tot de economie .... M. VAN MEERHAEGHE 1·51/z-16%(1) 

b. partiro : inleiding tot het bedrijfs-
beleid .................. ' A. VLERICK 14-15(2) 

-
~ 

Plaats 
-

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

· Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Dunantlaan, 1 
~ 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 

J 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

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

De beginselen van d~ psychiatrie 

De differentiè1e psychologie . . 

De psychologische en experimentele pedago
giek, met inbegrip van de sociaal-pedago
gische aspecten en oefeningen (1e deel) 
a. theorie .......... -.... . 
a' oefeningen ............... . 

E. VERBEEK 

W. DE COSTER 

R. VERBIST-,. 
M.L.VAN Hm.R.E.WEGHE 

12-13 12-13 

9-10 

1(}-12(1) 
16-18 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud.C 

Blandijn berg, 2 

D~man tlaal!, 1 
Dunantlaan, 1 

~ ~----------------------------------~~-----------------+-------4--------~------+-~----~------~-------4------------~ 
De didactiek met het oog op de school4. 

I inspectie, met oefeningen • . • . . . . . . . I A. DE BLOCK 

5. De biologie toegepast op .de opvoedkunde 
met oefeningen • . • . • . . . . . . . • . . 

6. Oefeningen in de experimentele psychologie 

7. De grondige vraagstukken uit de ontwikke
lingspsychologie, met inbegrip van de 
psychologische beihvloedingstechnieken en 

E. PENNOIT
DECOOMAN 

W. DE COSTER 

de sociaal-psychologische aspecten . . . . . I W. DE COSTER 

8. De grondige vraagstukken uit de methodiek 
van één der volgende onderwijsniveaus : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . .. I A. DK'BLOCK 

b. het lager secundair algemeen vormend J M.L. VAN 
en technisch ·onderwijs ·. . . . . . . . . . HERREWEGHE 

c. het hoger secundair onderwijs .· . . . . . . I A. DE BLOCK 

(*) = in groepen (1) =eerste halfjaar 

137'4"'15~ 

13*-14* 

10V2-ll% 

(30 uur/jaar) 

1(}-11 . 

15-16 . 

9-10 

14%:-15V~(*) 
15%-16VJ 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 

Pasteurl~an, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrzïdag 

9. De grondige vraagstukken uit de historische 
pedagogiek, met oefeningen ......... K. DE CLERCK 16-17(3) 

10. Stage in de psycho-peçlagogiek ....... R. VERB1ST 90 uur/jaar individueel te bepalen 

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 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 psychopathologie-van het kind . . . . . . A. EVRARD 9-11 

2. De opvoeding van het intellectueel en 
karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind ..................... M. WENS 12-13 

3. De vraagstukken uit de school wetgeving, 
met oefeningen ............... R. DE MEYER , 

4. De theorie en de praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbeschermering, met oefeningen G. DE BOCK 16'12-18%(1) 

5. De klankleer en de orthofonie .. ' ..... C. TA VERNIER-
VEREECKEN 10-12(1) ~ 

' .. 
( 1) = eerste halfjaar (3) =niet in 1972-1973 
( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag ·Plaats 

J. Kluyskensstr.,:33 

Dunantlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

-
Prof. Guislain-

' straat, 65 

11-12(2) Blandijnberg, 2, 1 

Pasteurla_an, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

l e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis maamiag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

6. De esthetica en de kunstfilosofie . . . . . . . A. JANSSENS 9-11 

7. Dé psychologische antropologie . . . . . . . W. DE COSTER . dagen en uren later te bepalen . 
8. De grondige vraagstukken uit de 

experimentele psychologie ......... W. DE COSTER 17-18 

9. De grondige vraagstukken uit de vergelijkende 
pedagogiek, met oefeningen (3) ... ' . .. K. D E CLERCK 

10. Inleiding tot de sociale agogiek met oefeningen G. DE BOCK (45 uur/jaar) 16-18 

. -

/ 

~ . . 

( 3) = niet in 1972-1973 

zaterdag Plaats 
..., 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg. 2 

1(}.11(3) L Kluyskensstr. , 33 

Pasteurlaan , 2 

-
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FACULTEIT VAN 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 HERREWEGliK . 1G-12 

3. De didactiek met het oog op de scliool-
inspectie, met oefeningen (2e deel) ..... A. DE BLOCK 9-10 

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ............... DECOOMAN 13-Y..-14% 

5. De grondige vraagstukken uit de psycholo-
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 te bepalen 

7. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
in begrip van de psychologische beïnvloe-
dingstechnieken en sociaal-psychologische 
aspecten ................... W. DE COSTER 14Yz-17Yz -

8. Grondige vraagstukken uit de historische 
pedagogiek, met oefeningen (3) ....... K. DE CLERCK ' 16-17(3) 

.. 

(3) =niet in 1972-1973 

' 

. 
zaterdag Plaats 

Prof. Guislain-
straat, 65 

Dunantlaan, 1 

- Dunantlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskensstr., 33 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Ucentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
""" 

Leergangen 

1. De beginselen van de psychiatrie ...... 

2. De differentiële psychologie . .. ........ 
3. De psychologische en experimentele peda-

gogiek, met inbegrip van de sociaal-peda-
gogische aspecten (le deel) ......... 

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
met oefeningen .. ............. 

5. Oefeningen in de experimentele psychologie 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikke-
lings-psychologie met inbegrip van de 
psychologische beïnvloedingstechnieken en 
de sociaal-psychologische aspecten . . . . . 

7. De psychopathologie van het kind ' ..... 
8. De opvoeding van het intellectueel en 

karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind en oefeningen 
a. theorie t t tI I I I I I I I I I tI I I I 

a, oefeningen tI tI t tI I I tI I I I tI 

9. De theorie en de praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming met oefeningen .. 

10. De oriëntering, scholing en herscholing van 
de gehandicapten .............. 

~~-

(1) = eerste halfjaar 
(*) =in groepen 

---

Richting: Ortho-pedagogiek 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

. 
E. VERBEEK 12-13 

W. DE COSTER 9-10 

R. VERBIST 1ü-12(1) 

E. PENNOIT-
DECOOMAN 13* -1434 

W. DE COSTER 10%-llVz 

W. DE COSTER 
(30 uur/jaar) 

A. EVRARD 

' 

M. WENS 12-13 
M. WENS 14-16 

G: DE BOCK 16%-18%(1) 

A. EVRARD 

vrzïdag 

12-13 

14%-151/~ ( *) 
15%-16% . 

9-11 

11-12 

zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

Blandijnberg, 2 

DunantlaaJ!, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guislain-
straat, 65 

. 
Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
I 

Richting :·ortho-pedagogiek 

Leergangen Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSE.~ 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 

L 

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. DE MEYER 11-12(2) 

2. De klankleer en de orthofonie ........ C. TAVERNIER-
VEREECKEN 10-12(1) 

3. De esthetica en de kunstfilosofie ...... A. JANSSENS 9-11 

4. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER 15 uur/jaar- 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 

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

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-. 
I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

J 

' Univ., 8 

Dunantlaan, i 
_L.. ---



~ 
t-...: 
oe 
I 

-·-·- ---

FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Ortho-pedagogiek 

·vakken Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

c. het hoger secundair on'derwijs . . . . . . . A. DE BLOCK 9-10 

6. De grondige vraagstukken uit de experimen- -

tele psychologie .... ' .......... W. DE COSTER 17-18 

7. De grondige vraagstukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met 
in begrip van de sociaal-pedagogische -
aspecten ................... R. VERBIST 16-18 

8. De grondige vraagstukken uit de 
historische pedagogiek . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 16-17(3) 

9. De grondige vraagstukken uit de 
vergelijkende pedagogiek .......... K. DE CLERCK 

10. Inleiding tot de sociale agogiek,met oefeningen G. DE BOCK (45 uur/jaar) 16-18 

(3) =niet in 1972-1973 

zaterdag Plmlts 

Univ., 8 

~ 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 1 

J.Kluyskensstr., 33 

10-11(3) J. Kluyskensstr., 3 3 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Ortho-pedagogiek 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

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. VERBIST 16-17 -

. a' oefeningen ................ M.L. VAN HERRE.WEGHE 10-:12 -

3. De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ........ DECOOMAN 13*-14% 

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 beiiwloedings- · · 
technieken en de sociaal-psychologische 14V2-17Vz ( 60 uur/jaar) 
aspecten ................... W.DECOSTER (*) 

6. Stage in de opvoeding van het intellectueel 
en karakterieel afwijkend of onaangepast . 
kind ..................... M.WENS 9-12 

7. Stage in de oriëntering, scholing en 10-12 
herscholing van de gehandicapten ...... A.EVRARD ( 60 uur/jaar) 14-16(*) 

(*) = in groepen 

. 

Plaats 

Prof. Guislain-
str., 65 

Dunantlaan, 1 
Dunan tlaan, 1 

Led., 35 

Prof. Guislain-
straat, 65 

Blandijnberg, 2 

Prof. Guislain-
str., 65 

Pasteurlaan, 2 
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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 

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 (1e deel) .......... R. VERBIST 10-12(1) 

4. De biologie toegepast op de psychologie E. PENNOIT-
met oefeningen (le deel) .. . ....... DECOOMAN 13"%·14* 

5. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE COSTER 10Yz-11YzJ*) (60 uur/jaar) 
12 -13 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikkelings- I psychologie, met inbegrip van de psycholo-
gische bèïnvloedingstechnieken en de sociaal- 14Yz-15Y~ {*) 
psychologische aspecten . .. ........ W. DE COSTER 15Yz-16Y. 

7. De psychopathologie van het kind ...... A. EVRARD 9-11 
8. De theorie en de praktijk van de wetgeving op 161 .-18Yz 

de jeug_dbescherming met oefeningen . . .. G. DE BOCK d ) 
9. De oriëntei:ing, scholing en herscholing van 

de gehandicapten .... .. ........ A.EVRARD 11-12 
10. Het medisch schooltoezicht ......... A. VAN MEIRHAEGHE 17Yz-18Yz(2) 
11. Oefeningen in de psychologische raadgeving . R.LUBBERS 10Yz-12Yz 
12 • . De grondige vraagstukken uit de 

psychologische raadgeving . . . . . . . . ·. . R.LUBBERS 10%-11% 

(1) = eerste halfjaar .(2) =tweede halfjaar (*) =in groepen 

' 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C. 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
Pasteurlaan, 2 
Coupure, 160 

Coupure, 160 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Ontwikkelingspsychologie 

Leergangen Titularis matliJdag 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 or.thofonie ........ C. TA VERNIER-
VEREECKEN 10-12(1) 

2. De psychologische raadpleging in het 
bedrijf J. QUACKELBEEN 

. . 14-15 ................. . .. 
3. De esthetica en de kunstfilosofie . ..... A. JANSSENS 9-11 

4. De psychologische antropologie . ...... W. DE COSTER 15 uur/jaar- dag en uur later te bepalen 

5. Inleiding tot de sociale agogiek, met oefeningen G. DE BOCK ( 45 uur/jaar) 16-18 

(1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

/ 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

- Richting : Ontwikkelingspsychologie 
.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-
1. De partiële leermoeilijkheden ........ M.WENS 10-11 

2. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal- pedago-
gische aspecten ........... R. VERBIST 16-17 

3. De biologie toegepast op de psychologie E. PENNOIT-
met oefeningen (2e deel) ........... DECOOMAN 137'4'"14* 

4. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen ............... P.COETSIER 9-10(2) 

5. De grondige vraagstukken uit de experimen- 10%-11~~ (*) (30 uur/jaar) 
tele psychologie ............... W. DE COSTER 11%-12'-A 

6. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
in begrip van de psychologische beïnvloedings-
technieken en de sociaal-psychologische 

-
aspecten ................... W. DE COSTER 

7. Stage in de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie ......... 
partim .................... R.LUBBERS 

partim ................... " J. QUACKELBEEN 

........, 

(2) =tweede halfjaar 
(*)=in groepen 

( 3) = 1 maal per maand 

14Vl-17% 

(45 uur/jaar) 8%-12V2(3) 

(45 uur/jaar) 14-18(3) 

Plaats 

Prof. Guislain-
str., 65 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure, 160 

Coupure, 160 
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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 · zaterdag 

1. De beginselen van dè psychiatrie ...... E.VERBEEK 12-13 12-13 

2. De differentiële psychologie· . . . . . . . . . W. DE COSTER 9-10 

3. Oefeningen in de experimentele 1Wz-ÜY}<*> . 
psychologie ................. W. DE COSTER 12 ._13 (60 uur/Jaar) 

4. De oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten ............ A. EVRARD 11-12 

5. Oefeningen in de psychologische raadgeving . R.LUBBERS 10Yz-12Yz 

6. De fysiologie. en de hygiëne van de arbeid . . P. VAN UYTV ANC I( 14Yz-15Yz 

7. Het personeelsbeleid . . . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT 9-10 ... 

8. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
. , 

arbeid aan de mens met oefeningen : theorie F. MUSSCHOOT 10Yz-11Yz 

9. De inleiding tot de sociale wetgeving .... H. LENAERTS 9-10 

10. De grondige vraagstukken uit de soci<r 
psychologie van het bedrijfsleven ...... P. COETSIER 8Yz-9Yz 

(*)=in groepen (2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud.C 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Coupure, 160 

Watersport!., 2 

Pasteurlaan, 2 
I 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Bedrijfspsychologie 

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 -Psycholo-
gische en Pedagogische Wetenschappen (leer-
plan van de examens voor het bekomen van 
de graad van licentiaat), hetzij onder de cur-
sussen vermeld op het leerplan van een facul-
teit, school, instituut of centrum en waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

1. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal- 10.12 
pedagogische aspecten ............ R~ VERBIST 16-17 . (60 uur/jaar) 

2. De esthetica en de kunstfilosofie . . . . . . . A. JANSSENS 9-11 

3. De psychologische antropologie ....... W • .DE COSTER dag en uur later te bepalen 

4. De grondige vraagstukken uit de ontwikkelings-
psychologie met inbegrip van de psychologische 
beihvloedingstechnieken en de sociaal-
psychologische aspecten ........... W. DE COSTER 15-16 

5. Inleiding tot de sociale agogiek met oefeningen G. DE BOC_K ( 45 uur/jaar) 16-18 

zaterdag Plaats 

I 
i 

. -

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 
-- - -------
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen . 
Richting : Bedrijfspsychologie 

heergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

. 

1. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen ............... P. COETSIER 9-10(2) 

2. De grondige vraagstukken uit de 
experimentele psychologie ......... W. DE COSTER 10-12(*) (~0 uur/jaar) 

3. De psychologische raadpleging in het 
bedrijf .................... J. QUACKELBEEN 14-15 

3' Praktische oefeningen ............ J. QUACKELBEEN 15-17 

4. De arbeidsstudie en de aanpassing van de . 
arbeid aan de mens met oefeningen : .... F. MUSSCHOOT 14-15 

5. Stage in de psychologische raadgeving met - : 

in begrip van de deontologie 
partiro .................... R.Ll!B~ERS (45 uur/jaar) 81/z-121/z( 3) 

partiro .................... J. QUACKELBEEN (45 uur/jaar) 14-18(3) 

6. Stage in de bedrijfspsychologie met inbegrip 
van de deontologie 
partiro .................... P. COETSIER 8Vz-9V2 ( 45 uur/jaar) 8%·12llz(3) 

partiro .................... F. MUSSCHOOT ( 45 uur/jaar) 14-18(3) 

~ 

I 

(*) = in groepen 
(2) = tweede halfjaar 

(3) = 1 maal per maand 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Blandijn berg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Couptire, 160 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... 
2. De geschiedenis der opvoedkunde (4) .... 
3. De algemene methodiek ........... 
4. De bijzondere methodenleer van de vakken 

die voorkomen op het programma van het 
hoger secundair onderwijs, algemeen vormend 
en technisch onderwijs en normaalonderwijs : 

a, voor de richtingen "pedagogiek en 
orthopedagogiek'' 
Pedagogische vakken .......... 
Psychologische vakken ......... 

b. voor de richting : "Ontwikkelings-
psychologie" 
Psychologische vakken ......... 

c. voor de rièhting : "Bedrijfspsychologie" 
De bedrijfspsychologie ......... 

(1) = eerste haltjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(3) =om de veertien ~gen 

Titularis 

R. VERBIST 

K. DE CLERCK 

A. DE BLOCK 

1 L. VAN LEEMPUT 

A. DE BLOCK 

F. MUSSCHOOT 

maandag dinsdag woensdag donderdag 

... 

17-19(1) 

11 

10-12 

' -

14-16(3) 

16-18 
(2) (3) 

17-18(2} 
(*) 

(4) =om de twee jaar- wel in 1972-1973 
(*)=lessen bijwonen en/ of geven. 

vrijdag 

17-19(4) 

-

.. 

" 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurl~n, 2 

-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Pasteurlaan, 2 

. 
--
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis Dagen en uren 

1. Oefeningen in verbale communicatie .... K.,DE CLERCK 30 uur/jaar 

2. Organisatiepsychologie ........... F. MUSSCHOOT . 30 uur/jaar 

-

I 

-

I 

' 

~ 

~ 

-

Plaats 

J. Kluyskensstr.; 33 

Godshuizenl, 4 

-

-



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 Landbouwwetenschappen verleent de volgende wet
telij~e en wetenschappelijke graden en diploma's :· 

A. WETT~LIJKE GRADEN 
- Kandidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouw~ndustrieën 
- 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 (*) 

TOE LA TINGSVOORWAARDEN 

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, omvat : 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die tot verschillende disciplines behoren , waaronder de kandi
daat mag kiezen ; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling ; 
3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden 
zijn landstaal als tweede taal te kiezen ; 

4° de algemene 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 algebra ; 
9° de vlakke 1neetkunde ; 

1 0° de meetkunde der ruimte ; 
11 o de rechtlijnige driehoeksmeting ; 
12° de natuurkunde ; 
13° de scheikunde ; 
14° de biologie. 

2. - Het peil van de kennis vereist voor elk Viln de in art. 1 
opgesomde vakken is bepaald bij het programma gepubliceerd in bijlage 
bij het besluit van 5 juli 1965. (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1965). 

3. - De houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften 
en diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over : 

1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 
2° één van de hierriavolgende groep vakken : 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot 11 o van art. 1 

groep b: 
de vakken bepaald onder de nrs. 12° tot 14° van art. 1. 
De keuze tussen de groep a en de groep b wordt door de kandidaat 
bepaald. 

4. - De hieronder opgesomde getuigschriften en diploma's geven 
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, ~o van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 
examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde exatnen
commissie; 

c)- gehomologeerd humanioragetuigschrift, afdeling Latijn-Grieks, dat 
toegang verleent tot he_t 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 examens, gecoördineerd op 31 
december 1949, hetwelk toegang verleent tot het examen van kan
didaat 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) dipl01na van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling moedertaal-geSchiedenis ; 
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h) . diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling Frans-geschiedenis ; 

i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling moderne talen ; 

j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
·afdeling Nederlands-Engels ; 

k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wiskunde, wiskunde-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 Ger
maanse talen _.in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van 
regentes voor het onderwijs in de wetenschappelijke vakken in de 
middelbare scholen ·; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres ; 
q) getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke 

Militaire school (afdeijng "alle wapens" of "polytechnische af
deling") ; 

r) getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A) ; 

s) gehomologeerd diploma van 'een hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen} of diploma van een hogere secundaire 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade
mische graden en het progratnma van de universitaire examens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde commissie. 

B. Tot de wetenschappelijke graden van : 

1. geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouw
onderwijs) : de houders van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van ingenieur uitgereikt door een door de Staat erkende 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen ; 

2. . doctor in de landbouwkundige w~tenschappen : zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouw
kundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
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 landhou w
industrieën. 
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a) 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van landbouwkundig ingenieur en/of ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee 
studiejaren en twee examengedeelten. 

b) Landhouwkundig ingenieur. 
Het examen voor de graad van landbouwkundig ingenieur omvat de 
volgende vakken : 
B 1 - grondige studie van de biologie ; 
B2 - wetenschappen van de bodem en van het 1nilieu ; 
B3 - plantaardige en dierlijke produktie ; 
B4 - ingenieurstechnieken ; 
BS - industriële -verwerking.van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 - economie ; 
evenals de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, naar 
keuze van de examinandus : 
B7 - algemene landbouwkunde ; 
B8 -landbouwkunde van de tropische en subtropische streken ; 
B9 - veeteelt ; 
B 10 - fytotechnie ; 
B11 -waters en bossen ; 
B 12 - tuinbouw ; 
B 13 - plantenbescherming ; 
B14 - boerderijhouw ; 
Bl5 - landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
B 16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont-
wikkelingslanden ; 
B 17 - ruimtelijke ordening ; 
B 18 - wetenschappen van de bodem ; 
B 19 - toegepaste plantkunde ; · 
B20 - toegepaste dierkunde ; 
821 - voeding en dieetleer ; . . 
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 d~ leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
tegen ·een door haar vast te stellen datum. 

c) Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Het examen voor de graad van ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën -omvat de volgende vakken : 
Cl - 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 ; 
C8 - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijver-

heden. ' 
Het omvat eveneens de grondige studie van de fundamentele en toege
paste aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie 
van een 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 examencommissie overgemaakt 
te gen de door haar vast te stellen da turn. 

d) Doctor in de landbouwkundige wetenschappen. 
Het examen voor de graad van doctor in de landbouwwet~nschappen 
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 · 
tenmi11ste 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 bijstellingen, alsmede het geven van een open
bare les: 

f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen 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 

, programma der inrichtingen voor het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs). 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een 
getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodenleer, didactische oefeningén 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 studiën in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstof van deze speciale studiën is het voorwerp van één examen en 
van tenminste één jaar studie. · 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag-

. stuk dat verband houdt met de leerstof. · 

In het hiernavolgend lesrooster zijn de vakken als volgt aangeduid : 
Landbouwkundig i;ngenieur 
Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie van de biologie ; 
B2 Wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke. produktie ; 
B4 lnge~ieurstechnieken ; 
BS . ·Industriële verwerking van de natuurlijk~ voortbrengselen ; 
B6 Economie. 

Bijzondere vakken 

B7 Algemene landbouw ; 
B8 Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken; 
.B9 Veeteelt; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

B 1 0 Fytotechnie ; 
Bll Waters en bossen; 

richting a) Bosbouw ; 
b) Ontwikkelingslanden ; 
c) . Natuurbeheer ; 
d) Houttechnologie ; 

Bl2 Tuinbouw; 
B 13 'Phmtenbescherming ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

Bl4 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies ; 

b) Cultuurtechniek ; ·· 
c) Tropische streken ; 

BIS Landbouweconomie en landbouwsociologie; 
richting a) Landbouw; 

b) Tuinbouw ; 
Bl6 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke

lingslanden ; 
B 17 Ruimtelijke ordening ; 
B 18 Wetenschappen van de bodem ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

BI9 , Toegépaste plantkunde (toegepaste hydrobiologie) 
B20 Toegepaste dierkunde ; 
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B21 Voeding en diee~leer. 
Ing~nieur voor de scheikunde en de landhouwindustrieën 

Gemeenschappelijke vakken 
Theoretische en fysische scheikunde ; 
Analytische scheikunde ; 
Organische en biologische scheikunde ; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
Industriële biologie en industriële· microbiologie ; 
Industriële na tuurkunde ; 
Ingenieurstechnieken ~ 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
Bijzondere vakken : 
Deze omvatten een grondig examen over de fundamentele en toegepaste 

aspecten van één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of van 
de technologie van een landbouwnijverheid. 

C 1 Theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 Analytische scheikunde ; 
C3 Organische en biologische scheikunde ; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 Industriële natuurkunde ; 
C7 Ingenieurstechnieken ; 
C8 Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
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Leergangen 

1. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
\ van de analytische meetkunde en van de 

infinitesimaalanalyse (le deel) ........ 

1'. Praktische oefeningen ............ 
-

2. Algemene natuurkunde (le deel) ...... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene scheikunde (le deel) ....... 
3', Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . 

4' Praktische oefeningen ............. 
5. Beginselen van dé dierkunde, met inbegrip 

de vergelijkende ontleedkunde (1e deel) ... 
5' Praktische oefeningen ............ 

6. Plantkunde (le deel) ............ 
6'. Praktische oefeningen ............ 
---

{1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

l e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8'/z-9'/z 
G. VANSTEENKISTE 8%-9~ 12-13(1) Coupure, 533 

G. VANSTEEN KISTE 9'/z-13(1) 
9 %-12(2) Coupure, 533 

P. MORTIER 11'/z-13(2) 8'/z-10 Rozier, 44 

P. MORTIER 8Yz-11Vz(2) Rozier, 44 

Z. EECKHAUT 10-11'12 10-1 P/2 10-11'12 Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 

L. DE LEEN HEER 14-15 Coupure, 533 

L. DE LEENHEER 15-16 Coupure, 5-33 

A. GILLARD 14-16(1) Coupure, 533 

A. GILLARD (90 uur/twee jaar) 16-18(1) 10%-12'/z 
(*) (*) Coupure, 5 33 

J. MATON 8%-10(1) (114 uur/twee jaar) 8'/z-10(1) Led., 35 

J. MATON 14'12-17 ( 45 uur /jaar) I Led., 35 
---- - - --- - ----------- ----

(*)=in groepen (2) = tweede halfjaar 



- ··-
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FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ..... P. COETSIER 10%-12%(2) Pasteurlaan, 2 . 
2. Beginselen van staat- en sóciale 91/z-11(1) 

huishoudkunde ............... A. VERKINDEREN 15-16%(1) Coupure, 533 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening, de wiskundige statistiek en 
de biometrische wetten ............ G. VANSTEENKISTE 8%-10(2) 10%-12(2) Coupure, 533 

I 

~ 
3' Praktische oefeningen ............ G. VANSTEENKISTE 10-11(2) 12-t3(2) Coupure, 533 

4. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
I van de analytische meetkunde en van de 

infinitesimaalanalyse (2e deel) . . . . . . . . G. VANSTEENKISTE 8Vz-9Vz(l) Coupure, 533 

4' Pr~ktische oefeningen ....... ; .... G. VANSTEENKISTE 9Vz-10V2(1) Coupure, 53 3 

5. Mechanica : cinematica, statica, dynamica P. MORTIER 8%-10 Rozier, 44 

5' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 11 %-12%(2) 10-11(1) Rozier, 44 

6. Algemene natuurkunde (2e deel) ...... P. MORTIER 11%-13(1) 8%-10(1) 
10-11%(2) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ............. P. MORTIER 8Vz-11 %(2) Rozier, 44 
- ---

(1) = eerste halfjaar (2) '=tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

7. Algemene scheikunde (2e deel) 8Ih-9%(1) 
... 

8Ih-1 Oih( 1) 14-15%(1) Coupure, 533 ....... N. SCHAMP 

7'. Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 14-18(2)* (60 uur/jaar) 14-18(2)* · Coupure, 533 

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%-15Vz(1) J "" 
15-1~(2) * \ (45 uur/jaar) Coupure, 533 

I 

t 
8". Idem (veldoefeningen) . . . . . . . . . . . . L. DE LEENHEER dag en uur later te bepalen \ Coupure, 533 

........) 9. Beginselen van de dierkunde, met inbegrip ,. van de vergelijkende ontleedkunde (2e deel) A. GILLARD 14-16(2) Coupure, 533 

9'. Praktische oefeningen ............ A. Gll..iLARD (90 uur/twee jaar) 16-18(2) 14-18(2)* Coupure, 533 

10. Plantkun de ( 2e deel) ............ J. MATON 11%-12%(1) 113.4-12%(1) 113.4-12%(1) 
8Vz-10(2) (114 uur/twee jaar) Coupure, 533 

, 

-
.. 

= 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = in groepen 



~ 
~ 
00 

I 

Leergangen 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
{deel I) ................... 

2. Algemene landhuishoudkunde (deel I) ... 

3. Landbouwboekhoudkunde ......... 
4. Bloementeelt {deel I) ............ 
4' Praktische oefeningen ............ 
5. Fruitteelt (deel I) .............. 
5' Praktische oefeningen . ........... 
6. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt .... 

6' Praktische oefeningen ............ 
7. Sierboomteelt {deell) ............ 
7' Praktische oefeningen ............ 
8. Algemene analytische scheikunde (deel I) .. 

8' Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar {2) =tweede halfjaar 

~ 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 
-

-B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. BAERT 18 ma.: 9%-1Ph{2) 

G. BAPTIST 7 8 • 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 8Vz-9%(1) 
ma.: 8%-9%{2) 

G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 vrijd.: 15-16{2) 

G. BOESMAN 12 15b ma. : 1()1/z-11%{1) 

G. BOESMAN 12 15b I ma.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 15p vrijd.: 15-16{1) · 

G. BOESMAN 12 15b ma.: 16-17(1) 

G.BOESMAN 12 15b di.: 16-18(1) 

G. BOESMAN 12 ' 15b za.: 8%-11%{1)(3) 

G. BOESMAN 11c 12 13 15b do.: 1 OVz-11%{1) 

G. BOESMAN · 11c 12 13 15b ma.: 14-15{Ü 
' 

A.COTTENIE 18 21 wo.: 11Yz-12%(1) 
vrijd.: 11Yz-12%{1) 

18 vrijd.: 11%-12%{ 2) 

A.COTTENIE 18 21 vrijd.: 14-18(2) 

21 do.: 14-18(2){6) 

{3) =eerste vijf weken (*) = p~aats : Coupure, 533 {6) =om de 14 d. tweede donderdag 



I 
~ 
~ 
\0 

I 

Leergangen 

... 

9. Bemestingsleer . · . . .............. 

10. · Bodemfysica (deel I) ............ 

11. Agrarische bodemkunde . . . . . . . . . . . 

11' Praktische oefeningen ............ 

12. Agroclimatologi.e .............. 

12' Praktische oefeningen ............. 

13. Agrarische veldbodemkunde . . . · . . . ·. : . 

14. Beginselen van de algemene wetgeving .... 

15. Algemene boekhoudkunde ......... . 
15' Praktische oefeningen ............ 
16. Tuinbouwboekhoudkunde ......... 
17. Algemene landbouw van de warme streken "' . 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

" 

FACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN - .. 

Ie Proef landbouwkundig ingenieur (*) --

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 io 21 

A. COTTENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 8%-10%(2) 

M. DE BOODT - 7 8 10 12 13 14 17 18 
bc ma.: 8%-9Y2(1) 

L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 wo.: 8%-9%(1) 
do.: 1()1/z-11%(2) 

L. DE LEENHEER 9 11 12 13 17 18 20 do.: 14-18(2)(5) 

7 8 10 14 15 16 do.: 14-16(2)(5) 

L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 11Yz-12%(1) 
bc 

L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 17-18(1) 
bc 

L. DE LEENHEER 7 8 10 11 14 15 16 17 18 do.: 14-18 
abc bc (2)(6) 

R. DE MEYER 7" 9a 11 12 14 15 di.: 14-16(1) 
abc ab 

F. DERWAEL 7 9 10 14a 15 16 di.: 8Yz-1 0%(1) 

F.DERWAEL 7 9 10 14a 15 16 vrijd.: 16-17(1) 

F. DERWAEL - 15b vrijd.: 1()1/z-11 %(2) 

L. DE WILDE 8 9b llb 13b 14c 16 18 di.: 16-18(1) 
-- -- ----

,_ -· 

(5) =om de 14 d. eerste dond. ( 6) = om de 14 d. tweed~ donderdag (*)=plaats: Coupure, 533 



I 
~ 
V'l 
0 
I 

~· 

Leergangen 

1 7' Praktische oefeningen ............. 
18. Landhuishoudkunde van de ontwikkelingg. 

landen (deel J) ................ 
19. Algemene veeteelt (deel I) ..... ' .... 

20. Begrippen van ontleedku11de van de 
huisdieren .................. 

20' Praktische oefeningen ............ 

21. Bijzondere plant~naardrijkskunde ...... 

22. Toegepaste plantensystematiek ....... 

22' Praktische oett-:o~1gen ............ 
23. Methodiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24. Algemene insektenleer ............ 

24' Praktische oefeningen ............ 

25. Limnologie ................. 

(1) =eerste halfjaar 

-
FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B· B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. DE WILDE 8 llb 13b 14c 16 18 vrijd.: 17-18(1) 

L. DE WILDE 8 9b 11b 13b 14c 16 18b 20 ma.: 16-17(2) 

H. DOORME 7 8 9 10 14 1Sa 16 21 do.: 16-17(1) 
ma.: 9%-10%(2) 

ma.: 1 0%-11%( 1) 
H.DOORME 7 9 15a 21 di.: 11%-12%( 2) 

H.DOORME 7 9 15a 21 vrijd.: 15-16(1) 
ma.: 1 0%-11%(2) 

L. EECKHOUT 8 10 11 16 18 vrijd.: 15-16(1) 
wo.: 10%-12% 

L.EECKHOUT 8 11 12 16 17 wo.: 9%-11%(1) 
do.: 9lfz-10Y2(1) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 ma.: 1 OYl-11%(2) 

G. GENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18a 21 di.: 1 OYl-11%( 1) 

A. GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 20 ma.: 17-18(2) 
abc 

A.GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 20 di.: 16-18(2) 
.. abc 

A.GILLARD 9 11 17 20 vrijd.: 8Y2-9%(2) 
abc 

(2) =tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



I 
..J:>. 
VI -

Leergangen 

25' Praktische oefeningen .. ............ 

26. Dendrologie (deel I) ............. 
26' Praktische oefeningen ............ 
27. Dendrologie (deel 11) :_-:- .•.•.•..••• 

28. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) 

29. Hydraulica (deel I) ............. 
29' Praktische oefeningen ............ 
30. Hydraulica (deel ll) ............. 

-
30' Praktische oefeningen ............ 
31. Topografie (deel I) ............. 

31' Praktische oefeningen ............ 

3 2. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën ............ 

32' Praktische oefeningen ............ 
--
33. Nijverheidsnatuurkunde, partim: 

warmteoverdracht .............. 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Ie Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A. GILLARD 9 11 17 20 ma.: 15-16(2) 
abc 

R. GOOSSENS 11 17 di.: 8V2-9~z(2) 

R. GOOSSENS 11 17 di.: 9V2-10V2(2) 

R.GOOSSENS 11 di.: 10Yz-12V2(2) 

R. GOOSSENS 11 ma.: 8Yz-11V2(1) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 vrijd.: 10V2-11V2(1) 

G.A. HEYNI;>RICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 ma.: 11 Yz-12V2(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo.: 8V2-9V2(2) I 

G.A. HEYNDRICKX 14 . 18 ma.: 11 Yz-121/z(2) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 di.: 15-16(2) 
abc 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 ma.: 14-15(2) 
abc 

.,, 
ma.: 14-15(1) 

Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 9V2-10V2(2) 

Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: l()l/z-12Yz(2) 

Germ. HEYNDRICKX 14 vrijd.: 11 Yz-12V2( 1) 

( 2) = tweede halfjaar (•) = plaats : Coupure, 533 



~ 
V. 
N 

I 

) 

' 

Leergangen 

34. Begrippen van fysiologie van de 
huisdieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34' Praktische oefeningen ............ 
35. Landbouwwerktuigkunde (deell) ...... 
35' Praktische oefeningen ............ 
36. Nijverheidsnatuurkunde, partim : koel-

en droogprocessen, luchtconditionering ... 
3 7. Elektriciteit (deel I) ....... ....... 
3 7' Praktische oefeningen ............ 
38. Studie en technologie van de 

materialen .................. 
39. Weerstand van de materialen (deel I) .... 
39' Praktische oefeningen ............ 
40. Anatomie, micrografie en de identificatie 

van de houtsoorten ............. 
40' Praktische oefeningen ............ 
41. Organische scheikunde (deel I) ....... 

.. 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
-·· 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) I 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 
. -

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J. MARTIN - - . -· 7 9 10 13a 14a 15a 21 wo.: 9lh-ll%(1) 

J. MARTIN 9 21 di.: 16-18(2) 

J. MOERMAN 14 do.: 14-16(1) 

J. MOERMAN 14 vrijd.: 14-16(1) 

P.MOERMAN 14 ma.: 15-17(1) 

K. PETIT 14 do.: 10Y:z-11%(1) 

K. PETIT 14 do.: 9%-10%(1) 

di.: 10Y:z-ll%(2) 
K. PETIT 9a 14 vrijd.: 16-17(2) 

K. PETIT 14 ma.: 10Y:z-11%(1) 

K. PETIT 14 ma.: 9Y:z-10%(1) 

J. SCHALCK 11 vrijd.: 9%-11%(1) 

J. SCHALCK 11 ma.: 8Y:z-10%(2) 

N. SCHAMP 11d 21 ma.: 9%-10%(1) 
do.: HW:z-11 %(1) 

(2) =tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



I 
~ 
V. 
w 
I 

-

Leergangen 

-
-

' -

41' Praktische oefeningen ............ 

41" Praktische oefeningen ............ 

42._ Algemene plantenteelt ............ 

43. Toegepaste erfelijkheidsleer ......... 

44. Enzymenleer (deell) ............ 
45. Inleiding tot de plantenziektenleer ..... 
46. Motoren ................... 

47. Tuinbouwmachines ............. 

47' Praktische oefeningen ............ 

48. Bosbouw (deel I) .............. 
... 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN - I 
I 

·-

Ie Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N. SCHAMP 21 ma.: .14-17(3)(1) 
.• 

di.: 14-18(1)(3) 
do.: 14-18(1)(3) 
vrijd.: 14-18(1) 

N. SCHAMP lid" 21 ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

M. SLAATS 7 8 9a 10 12 13 14 15 17 18 21 di.: 11%-12%(1) 
vrijd.: 9%-10%(1) 

I 

M. SLAATS 7 8 9 10 11 12 ' 13 15 16 20 wo.: 11%-12~(1) 
,.. vrijd.: 11%-12%(1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8%-9%(1) 

J. VAN HOLDER 7 8 10 12 13 ' 16 di.: 10%-11%(2) I 

J. VAN LANCKER 14 ma.: 14-15(1) 
wo.: llYz-12%(1) 

J. VAN LANCKER 14a ma.: 8%-9%(1) 
do.: 11 %-12%(1) 

J. VAN LANCKER 14a do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

M. VAN MIEGROET 11 . 17 di.: 8Yz-11 %(1) 
vrijd.: 15-18(2) 

---

( 2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



.;.. 
VI 
.;.. 

I 

Leergangen 

. , -

48' ., Praktische oefeningen ....... •· .... 
--

49. Inleiding tot de bosbouw .......... 

50. Algemene biochemie ............ 

51. Biochemie (deel I) .............. 

-
51' Praktische oefeningen ............ 

1 

52. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52' Praktische oefeningen ............ 

53. Matrixtechnieken en statistische 
identificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54. Computerscience .............. 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

.. 
M. VANMIEGROET 11 do.: 15-16(1) 

~- ,_ • vrijd.: 1 Olh-12%(2) 

11 do.: 15-16(1) 
abc vrijd.: 14-15(2) 

M. VAN MIEGROET 12 13 15 18 vrijd.: 8%-9%(2) 
di.: 9Y~10lfz(2) 

R. VAN PARIJS 7 8 9 10 11 12 13 18 vrijd.: 14-15(1) 
acd do.: 11%-12%(2) 

vrijd.: 9Y~10Yz(2) 

R. VAN PARIJS 20 21 ma.: 1()1/~ 11%(1) 
di.: ~)1/~10%(1) 
do.: 9Y~10%(1) 

R. VAN PARIJS 20 21 ma.: 14-17(1)(3) 
di.: 14-18(1)(3) 
do.: 14-18(1)(3) 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 ma.: 17-18{1) 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 ma.: 18-19(1) 
di.: 14-15(2) 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 wo.: 9Y~10%(2) 

G. VANSTEENKISTE 8 9 14 15 16 17 20 21 vrijd.: 8Y~9%(1) 

(2) =tweede halfjaar (3) = laatste acht weken (*)=plaats: Coupure, 533 



~ 
VI 
VI 

- . 

Leergangen 

55. A)gemene mikrobiologie . . . . . . . . . . . 

55' Praktische oefeningen ............ 
56. Mikrobiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56' Praktische oefeningen ............ 
57. Toegepaste limnologie en hydrobiologie ... 

57' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

58. Mariene biologie ............... 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

- Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

J. VOETS 21 

J. VOETS ~ 21 

N. 20 

N . 20 

N. 20 

(2) =tweede halfjaar (*)=plaats: Coupure, 533 

dagen en uren 

ma.: 9%-1 0%(1) 
vrijd.: 10%-11%(2) 

do.: 14-16(1) ~ 

di.: 8Yz-l0Vl(2) 

ma.: 14-18(2) 

di.: 10Yz-12%{1) 
wo.: 10Yz-ll%(1) 

wo.: 9Yz-10%(1) 
di.: 9Yz-12%(2) 

15 uur/jaar 



~ 
Vl 
0\ 

I 

I 

i 

' 

-- .. 
'- .. ~ . -

Leergangen 

.. 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(deel Il) ................... 

1' Praktische oefeningen ............ 
2. Landbouwbedrijfsleer ............ 

2' Praktische oefeningen ............ 

3. Methodes van onderzoek in de 
landhuishoudkunde ............. 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. Fruitteelt (deel Il) .............. 
4' Praktische oefeningen ............ 
5. Sierboomteelt (deel 11) ........... 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. Bloementeelt (deel 11) ............ 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. Groenteteelt (deel I) ........... ... 

7' Praktische oefeningen ............ 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I . 

2e Proef landbouwkundig ingel!ieur (*) ~ . 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vtlk gekozen hebben dagen en uren 

- B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

, di.: 8%-9%(2)(3) 
L. BAERT 18 ... do.: 8Y2-9%(2)(3) 

L. BAERT 18 do.: 14-18(2)(3) 
-

G. BAPTIST 7 9 10 14 15a 16 17 ma.: 9Y2-10%(1) 
di.: 10Y2-ll%(2) 

G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 di.: 16-18(2) ~ 

do.: 14-16(1) 

ma.: 16-17(1) 
G. BAPTIST 9 15 16 di.: 11 Y2-12%(1) 

G. BAPTIST 9 15 16 vrijd.: 14-16(2) 

G. BOESMAN 12 15b ma.: 14-15(1) 

G. BOESMAN 12 15b za.: 8%-1 0%0> 

G. BOESMAN llc 12 15b vrijd.: 9Y2-10%(2) 

G. BOESMAN llc 12 15b do.: 14-18(2)(3) 

G. BOESMAN 12 15b ma.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 15b za.: 1 OY2-12%(1) 

G.BOESMAN 7 10 12 13 15 . vrijd.: 11Y2-12Yl(1) 

G.BOESMAN 12 15b wo.: 8%-12%(1)(3) 
L_ ___ -- , __ --- ---

(2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



~ 
V. 
......,J 

I 

. 

Leergangen 

8. Algemene analytische scheikunde (deel 11) 

9. Analytische a~ochemie (deel I) ....... 
9' Praktische oefeningen ............ 

10. Bemestingsleer ................ 

11. Bodemfysica (deel 10 ............ 
11' Praktische oefeningen ............. 
12. Geomorfologie ............... 
12' Praktische oefeningen ............ 
13. Bospedologie ..... ; .......... 

13' Praktische oefeningen ............ 

14. Tuinbouwbodemkunde ........... 
14' Praktische oefeningen ............ 
15. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... 
15' Praktische oefeningen ............ 
16. Fytosanitaire wetgeving ........... 
------------ -

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
~ 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A.COTTENIE I 18 ma.: 10%-11%(1) 

A .. COTTENIE ' 18 20 21 ma.: 9%-11%(2) 

A. COTTENIE 18 20 21 di.: 8Yz-13(2)(4) 
di.: 15-18(2)(4) 

A. COTTENIE lla do.: 8%-10%(2) 

M. DE BOODT 17 18 do.: 91/z-11 %(2) 

M.DE BOODT 18 : vrijd.: 9Yz-12%(2) 

M.DE BOODT 11b 17 18 ma.: 14-16(2) 

M.DE BOODT 11b 17 18 30 uur/jaar 

M. DE BOODT · 11 di.: 10%-12%(2) 
abc 

; I 

M. DE BOODT 11 30 uur/jaar 
abc 

M.DE BOODT 12 18 do.: 8Yz-10(1) 

M.DEBOODT i2 18 15 uur/jaar 

L. DE LEENHEER 8 do.: 9%-10%(1) 

L. DE LEENHEER 8 do.: 15-16(1) 

R.DEMEYER 13 17 di: 16-17(2)(5) 
-

(2) =tweede halfjaar (4) = laatste acht weken ( 5) = eerste tien weken (*)=plaats: Coupure, 533 



~ 
VI 
00 

I 

t 

I 

; 

' 
, 

'· 
-

Leergangen 

17. Landbouwwetgeving ............. 

- --
18. Algemene boekhoudkunde ......... 
18' Praktische oefeningen ............ 
19. Tuinbouwbookhoudkunde ... · ...... 
20. Tuinbouweconomie (deel I) ......... 

21. Tuinbouweconomie (deel 11) ........ 

22. Plantenteelt van de warme streken 
(deel I) ................ . .. 

22' Praktische oefeningen ............ 

23. Plantenteelt van de warme streken 
(deel 11) ................... 

23 • Praktische oefeningen ............ 
24. Bijzondere veeteelt (deel I) ......... 

24 • Praktische oèfeningen ............ 
(1) = eerste halfjaar 

--' 

~ } 

-- .. 
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

~ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

I 
B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. DE MEYER ~ 7 9 14b 15 17 di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

~ 

. -
F. DERWAEL 12 di.: 81/2-1 0%(1) 

F. DERWAEL 12 vrijd.: 16-17(1) 

F. DERWAEL 12 vrijd.: 10%-11 %(2) 

F. DERWAEL 12 15b ma.: 14-16(2) 
vrijd.: 91/2·111/2(1) 

F. DERWAEL 15b di.: 10%-11 1/2( 2) 
I 
I di.: 16-18(2) I 

113b 
ma.: 91/2-11 1/2(2) 

L. DE WILDE 
~ 

8 9b 14c 16 18b wo.: 81/2-1 01/2(1) 

I do. : 8V2-9V2(2) 

L. DE WILDE 8 13b di.: 81/2-121/2( 2)( 4) 

8 13b 16 ma.: 14-16(2) 

ma.: 14-16(1)(4) 
L. DE WILDE 13b wo.: 101/2-121/4(1) 

L. DE WILDE 13b vrijd.: 15-16(1) 

H. DOORME 7 9 10 15a ma.: 15-16(2) 
vrijd.: 9%-1 OV2(1) 

H. DOORME 7 9 10 15a wo.: 101/2-121/2 

(2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 533 



~ 
UI 
\0 

I 

Leergangen 

25. Bijzondere plantenaardrijkskunde 0 0 • 0 0 0 

26. Plantecologie (deel I : 
ecof y si ologie) 0 0 •• 0 0 0 0. 0 ••••• 0 

26' Praktische oefeningen 0 •••••• 0 0 0 0. 

27. Plantecologie (deel 11 : algemene 
ecologie) 0 ••••••• 0 •• 0 ••••• 0 . 

28. Plantecologie (deel lil : de rpens en zijn 
natuurlijke hulpmiddelen) ••••••••• 0 

29. Plantensociologie en landschapsecologie ... 

29' Praktische oefeningen • 0 ••• 0 ••••• 0 

30. Dierlijke plantenparasieten (deel I) ..... 

30' Praktische oefeningen ••••• 0 0 0 •••• 

31. Levensmiddelenchemie ••••• 0 ••••• 

32. Cultuurtechniek (deel I) ......... 0. 

33. Cultuurtechniek (deel 11) ••••• 0 •••• 

33' Praktische oefeningen ••••••••••• 0 

(1) =eerste halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
. . 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

T 
B B B B B B B B ' B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 , 15 16 17 18 19 20 21 

L. EECKHOUT 12 1 wo. : 10%-12Y2( 2) 
vrijd.: 15-16(1) 

14 i 
i 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 bc ' 16 17 18 20 do.: 16-18(1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 14
1 

bc 1 
16 17 18 20 ma.: 11 Y2" 12Yz(l) 

14 I 

L. EECKHOUT 7 8 9 11 13 bc 15 16 17 18 20 do.: 11 Y2- 12Yz( 2) ! 

I 

L. EECKHOUT 8 9 11 15 16 17 18 20 di.: 14-15(2) 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 20 vrijd.: 15-17(2) 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 20 vrijd.: 14-15(2) 

A. GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 vrijd.: 14-15(1) 

A. GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 di.: 1 OY2-12Yz( 1) 

H. HENDRICKX 21 di.: 8Y2"9Y2(1) 
vrijd.: 8Yz-9Y2(1) 

G.A. HEYNDRICKX 7 10 12 14 15 17 18 20 ma.: 18-19(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 vrijd.: 17-18(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo.: 10Y2"12Y2(2) --
(2) = tweede halfjaar (*)=plaats: Coupure, 533 



I 
~ 

s 

-

. FACULTEITVAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

' 2e Proef landbouwkundia ingenieur(*) -

Leergangen ntu~tuu te volgen door de studenten die als bijzonder vak gelc(J~en hebben 
- -

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

34. Cultuurtedlnische bouwwerken (deel I) ••• G.A. HEYNDRICKX 14 

-34 • Praktisdle oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 

14 
bc 

35. Hydraulica (deel 111) ...•......... G.A. HEYNDRICKX 14 18 

35' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 

36. Topografie (deel 11) ............. G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 

36' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 

37. Cultuurtechniek voor de warme streken ... G.A. HEYNDRICKX 8 14c 16 

3 8. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieci.n ............ Germ. HEYNDRICKX 9 14 16 17 21 

3 8' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 9 14 17 21 

39. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht .............. Germ. HEYNDRICKX 8 

40. Natuurbehoud . . . . . . . . . . . . . . . . N. (J. HUBLE) llc 

41. Scheikundige bestrijdingsmiddelen ..... R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 17 20 21 
"' 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 5 33 

-

dilgen en wen . 

do.: 91h-1()1h(2)" · 
I vrijd.: 16-17(1) . 

vrijd: 14-16(2) I 

ma.: 15-18(2) 

do.: 11Y~12%(1) 

vrijd: 17-18(1) 

vrijd: 11*-12Yz(l) 
vrijd: 8Y~9Yz(2) 

za.: 8Y~10Yz(2) 

do.: 8Y~91/2( 1) 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9%-10Yz(2) 

vrijd.: 1()1/z-12Yz( 2) 

vrijd.: 11 Yz-12Y2( 1) 

di.: 8Yz-1 OYz( 1) 

ma.: 8Yz-9Yz(l) 
do.: 11Yz-12Yz(l) 



~ 
0\ -

I 

Leergangen. 

41' Praktische oefeningen ............ 
4 2. Algemene voedingsleer ........... 
43. V oec:ting van groot vee . . . . . . . . • . . . 

43' ·Praktische oefeningen ............ 
44. Voec:ting van klein vee ............ 
44' Praktische oefeningen ............ 
45. Landbouwwerktuigkunde (deel 11) ..... 

45' Praktische oefeningen ............ 

46. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : elektronica 

46' Praktische oefeninaen ............ 
47. Nijverheidsnatuurkunde (koe~ en droog-

processen; luchtconditionering) ....... 
4 8. Plattelandsstructuren en agrarische 

opleiding in de ontwikkelingslanden, 
deel I : Plattelandsstructuren ........ 

49. Agrarische planologie ............ 
(1) = eente halfJUl 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dilgen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. KIPS 8 13 20 21 di.: 8Yz-12Yz(2}(3) 

J. MARTIN 7 9 10 14a 15 21 do.: 8Yz-11Yz(l) 

J. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: 1()1h-11Yz(2) 

J. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: 14-16(2) 

J. MARTIN 9 21 do.: 9Yz-l()lh(2) 

J. MARTIN 9 21 do.: 16-18(2) 
I 

J.MOERMAN 14 ma.: 15-16(1) 
di.: 14-16(1) 
di.: 11 Yz-12Yz(1) 

J.MOERMAN 14 di.: 16-18(2) 

14a di.: 14-16(2) 

P.MOERMAN 14a di.: 11Yz-12Yz(1) 

P.MOERMAN 14a di •. : 17-18(1) 

P.MOERMAN 8 ma.: Î5-17(1) 

F.PAUWELS 8 14c 16 di.: 8Yl-1 ()lh( l) 

F.PAUWELS llb ma.: 8Yz-9Yz(l) 

(2) = tweede halÏJaai (3) = eerste zeven weken (•) =plaats: Coupure, 533 



~ 
0\ 
N 

-
~ 

, 

Leergangen 

49' Praktische oefeningen . ... ........ 

50. Boerderijbouwkunde (deel I) •••• 0 •• 0 

50' Praktische oefeningen •• 0 0 • ••••••• 

51. Electriciteit (deel 11) • •• • 0 •• ••• • • •• 

51' Praktische oefeningen ••••••••••• 0 

52. Gewapend beton •• 0. 0 •• •••• 0 • 0 

52' Praktische oefeningen •• 0 •• ••••••• 

53. Weerstand van de materialen (deel Il) .... 

53' Praktische oefeningen ............ 

54. Houttechnologie (IIa) ............ 

54' Praktische oefeningen •••••••• 0 ••• 

55. Organische scheikunde (deelll) ....... 

~ .. 

(1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN / --

·-· 2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B- B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 

F. PAUWELS 11b do.: 11 ?"2-12%(1) 
ma.: 11 %-12Y2(1) 

K. PETIT 7 9 14 15a 17 ma.: 10%-11%(1) 
di.: 9%-10%(2) 

.. 

K. PETIT 7 9 14 15a 17 30 uur/jaar 

K. PETIT 14a vrijd.: 8%-11Y2(1) 

K. PETIT 14a do.: 15-16(1) 

K. PETIT 14 ma. : 8%-9Y2(1) 

K. PETIT 14 wo.: HW2-ll Y2(1) 

K. PETIT 14 vrijd.: 14-16(1) 

K. PETIT 14 wo.: lll/2"12%(1) 
do. : 10Y2-11%(2) 

J. SCHALCK lld ma.: 14-16(1) 
+ 30 uur/jaar 

J. SCHALCK lld ma.: 10%-11%(1 ) 
+ 15 uur/jaar 

N. SCHAMP lld 20 21 di.: 9%-10%(1) 
wo.: 8Y2-9lh( 1) 

(2) =tweede halfjaar (*)=plaats: Coupure, 533 



.J::. 
0\ 
w 

Leergangen 

55' Praktische oefeningen . .. ....... . . 

56. Algemene plantenveredeling ..... . ... 

57. Inleiding tot ·de landbouwplantenteelt . .. . 

58. Landbouwplantenteelt (deel I) ...... . 
58' Praktische oefeningen .... . ... . ... 
59. Ecologie van de landbouwgewassen ·, .... 
60. Proeftechniek ................ 
61. Zaadkennis ................ . 
61 • Praktische oefeningen .. .......... 
6 2. Algologie ................. . 
62' Praktische oefeningen ............ 
63. Fytovirologie .. . .............. 
63' Praktische oefeningen ............ 

4' 

64. Plantenziektenleer (deel I) .......... 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis ' te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

I 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N.SCHAMP lld 20 21 di. : 14-18(1)(4) 

20 21 vrijd: 14-18( 1)( 4) 

M. SLAATS 7 8 10 12 13 16 ma. : 8%-9%(2) 
di. : 9%-10%(2) 

M. SLAATS 14 di. : 9%-1 0%(1) 
ab wo.: 9Y2- 1 01!2(1) 

J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a vrijd.: 15-17(1) 

J. STR YCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a wo. : 8V2-9Y2 

J. STR YCKERS 7 9a 10 13 18a di.: 15-16(1) 

J. STRYCKERS ' 7 8 9 10 12 13 14 16 18 ma.: 17-18(1) 

J. STRYCKERS 13 vrijd.: 14-15(2) 

J. STRYCKERS 13 vrijd.: 15-16(2) 

P. VAN DER VEKEN 20 later te bepalen 

P. VAN DER V EKEN 20 later te bepalen 

J. VAN HOLDER 8 12 13 ma. : 1 OV2-1 P/2(1) 

J. VAN HOLDER 8 12 13 di.: 17-18(2) I 

vrijd.: 17-18(2) 

J. VAN HOLDER 7 8 10 12 13 16 di.: 14-15(1) 
- -------~- - --- -

( 2) = tweede halfjaar (4) =laatste acht weken (*)=plaats : Coupure, 533 



-. 
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1 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

-,_ 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 

64' Praktische oefenfugen ............. J. VAN HOLDER 7- 8 10 12 13 16 vrijd.: 17-18(1) 

65. Arbeidsleer ................. J. VA--N LANCKER 14a 15 di.: 10%-11 %(1) .. ·-

66. Landhouwmachines ............. J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 vrijd.: 9Yz-11Yz(2) 

66' Praktische oefeningen ............ J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 do.: 16-18(2)(3) 

~ 
vrijd.: 11 Yz-12%( 2) 

~ 67. Motorcultuur ................. J. VAN LANCKER 7 10 14 ma.: 14-15(2) 

67' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . J. VAN LANCKER 7 10 14 di.: 8%-9%(2) 

68. Vervoermiddelen .............. J. VAN LANCKER 14a di.: 8%-9%(1) 

69. Bosbouw (deel 11) .............. M. VAN MIEGROET 11 17 wo.: l0-13(2) 
do.: 8Yz-11%(1) 

69' Praktische oefeningen . ·-.......... M. VAN MIEGROET 11 wo.: 9%-12%(1) 
wo.: 14-17(2) 

70. Bosbouwtechniek en bosexploitatie wo.: 9-10(2) 
(deel I) ................... M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 16-17 (1) 

70' Praktische oefeningen ............. M. VAN MIEGROET 11 wo.: 17-18(2) 
vrijd.: 17-18(1) 

71. Statistische modellen in de 11 
biotechniek ...................... G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 abd 12 13 15 16 17 18 20 21 ma.: 12-13(2) 

71' Praktische oefeningen ............. G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 ma.: 16-18(2) 
abd 

--- - ----

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 
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FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
-

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
.. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

72. I:..andbouwpolitiek .............. A. VERKINDEREN 13 15 17 do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8%-9%(1) 

73. Marktkunde voor land- en tuinbouw- ma.: 8%-9%(2) 
produkten .................. A. VERKINDEREN 9a 15 vrijd.: 8%-9%(2) 

vrijd.: 10%-11 %( 2) 

74. Algemene microbiologie .· . . . . . . . . . . J. VOETS 11 ma.: 9%-10%(1) 
acd vrijd.: 1()1/z-11%(2) 

74' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 11 do.: 14-16(1) 
a cd 

75. Bodemmikrobiologie ............ J. VOETS 7 10 13 18 20 di.: 8Vz-9%(1) 
vrijd.: 8%-9%(2) 

75' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 7 10 13 18 20 ma.: 14-17(1)(5) 

76. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren ........ J. VOETS 13 21 vrijd.: 9%-10%(1) 

76' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 13 do.: 16-18(1) 

21 do.: 14-18(1)(3) 

77. Toegepaste mikrobiologie .......... J. VOETS 21 di.: 10%-11 %(1) 
wo.: 9Vz-10%(1) 

77' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 21 di.: 14-18(1)(3) 
- - -- ··· ---- -------~ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken ( 4) = laatste acht weken (5) = eerste vijf weken 
(*) = plaats : Coupure, 533 



~ 

"' "' I 

Leergangen -

78. Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden .............. 

78' Praktische oefeningen ............ 
79. Oefeningen op de proefhoeve ........ 
80. Inleiding tot het fySisch en chemisch 

onderzoek van milieuverontreiniging, 
a. partirn : anorganische ........... 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
b. partim : organische . . . . . . . . •.• .. 

> .. 

b • Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

81. Technologie van de zuivering van 
industriële en huishoudelijke •. 
afvalwaters . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces . .. . . . . . . 

83. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . 

83' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
84. Belgische wetgeving en internationale 

normen in verband met milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . 

85. Virologi~ i,n .verband met milieu-
verontr~m1gmg . . . . . . . . . . . . . . . 

--- ---- --- --------· -------------- ---- --------

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

G. WAEGEMANS 8 14c 16 18 vrijd.: 8%-11%(1) 

G. WAEGEMANS 8 18 30 uur/jaar 

7 9 10 13a 15a 18a wo.: 9-12 

N. 20 5 uur/jaar 

N . 20 45 uur/jaar 

N . 20 5 uur/jaar 

N. 20 45 uur/jaar 
, 

-
-

N . 20 10 uur/jaar 

N . 20 10 uur/jaar 

N . 20 15 uur/jaar 

N . 20 120 uur /jaar 

N . 20 10 uur/jaar 

N. 20 10 imr/jaar 
(*) = Plaats : Coupure, 5 33 
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Leergangen 

,. 
r 

1. Landelijke ordening en streekplanning ... 
2. Algemene landhuishoudkunde (deel 11) ... 

3. Landelijke structuren en ruilverkaveling . . . 

4. Fruitteelt (deel 111) ••••• 0 •• 0 •••• 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur ... 
5' Praktische oefeningen . ' .......... 
6. Bloementeelt (deel Ill) ........... 
6' Praktische ·oefeningen •••••• 0 •••• 0 

7. Groenteteelt (deel 11) •••••• 0 ••••• 

7' Praktische oefeningen ••• 0 ••• 0. 0 •• 

8. Bodemfysica (deel 11) •••••••••• 0 • 

8' Praktische oefeningen ............ 

9. Bodemgeschiktheid en bodembehoud •• 0 • 

( 1) = eerste halfjaar 

.. 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN I . , 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

-
M.ANSELIN 17 30 uur/jaar 

G. BAPTIST 15 vrijd.: 9%.-1 OV2(1) 
di.: 9Vz-10Vz(2) 

G. BAPTIST 17 15 uur/jaar 

G. BOESMAN 12 15b di.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 15b wo.: 10Vz-11V2(2) 

G. BOESMAN llc 12 15b di.: 8%-1 01/z(l) 

G. BOESMAN llc 12 15b wo.: 8Vz-10Vz(2) . 

G. BOESMAN 12 15b vrijd.: 81/z-9Vz(l) 

'G. BOESMAN 12 15b vrijd.: 14-15(1) 

G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 1 P/z-12Vz(l) 

G. BOESMAN 12 1~b do.: 15-17(1) 

M. DE BOODT 14 do.: 91/z-11Vz(2) 
bc 

M. DE BOODT 14 vrijd.: 9Vz-12%(2) 
bc 

M. DE BOODT 15 17 18 di.: 16-17(2) 

(2) =tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 
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Leergangen 

10. Bospedologie ................ 
10' Praktische oef-eningen ............. 
11. Geomorfologie ............... 

11' Praktische oefeningen ............ 

12. Bosrecht ................... 

13. Bodemclassificatie .............. 
13' Praktische oefeningen ............ 
14. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... 
14' Praktische oefeningen ............ 
15. Toegepaste bodemmineralogie (deel 11) 

(les+ oef) .................. 
16. Agropedologische streken van België .... 
16' . Praktische oefeningen ............ 
17. Landbouwwetgeving . . . . . . . . . . . . . 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

M.DE BOODT 18 di.: 10V2-12%(2) 

M. DE BOODT . - - 18 30 uur/jaar --

M. DE BOODT 14 ma.: 14-16(2) 
bc 

M.DE BOODT 14 later te bepalen 
bc 

W. DECLERCQ 11 ma.: 8V2-9% 

L. DE LEENHEER 11b 18 ma.: 10V2-11Vl(2) 

L. DE LEENHEER llb 18 do.: 14-18(2)(3) 

L. DE LEENHEER 18 do.: 9V2-10Vl(1) 

L. DE LEENHEER 18 do.: 15-16(1) 

L. DE LEENHEER 18 ma.: 14-15Vl(2) 

L. DE LEENHEER 14b 17 18a ma.: 11%-12%(2) 

L. DE LEENHEER 14b 17 18a di.: 8V2-10%(2) 

R. DE MEYER 18a di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 



,. 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- 3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

-

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

18. Sociale wetgeving ............... R.DEMEYER 7 9 12 15 di.: 14-15(2) 

19. Nijverheidsorganisatie ............ F.DERWAEL 15 di.: 1 OYz-11 %(1) 
.. do.: 8Yz-9%(1) 

20. Bereiding van de tropische produkten .... L. DE WILDE 8 9b 16 18b . di.: 8%-10%(2) 

21. Plantenteelt van de warme streken t 

(deelll, 3) .................. L. DE WILDE 9b ma.: 14-16(1)(3) 
~ 

$ 22. Plantenteelt van de warme streken 
I (deelll, 1, 2, 4) ............... L. DE WILDE 8 14c 16 18b wo.: 10Yz-12%(1) 

8 16 18b ma!: 14-16%(1) 

22' Praktische oefeningen ............ L. DE WILDE 8 14c 16 18b vrijd.: 15-16(1) 

23. Plantenteelt van de warme streken 
(deel 111) ...••.......•...... L. DE WILDE 8 wo.: 8%.-11%(2) 

23' Praktische oefeningen ............ L. DE WILDE 8 wo.: llY:z-12%(2) 

24. _ Plattelandstructuren en agrarische 
opleiding in de ontwikkelingslanden 
(deelll : agrarische opleiding) ........ L. DE WILDE 8 16 di.: 10Y:z-12%(2) 

25. Algemene veeteelt (deel 11) ......... H. DOORME 9 vrijd.: 9Y:z-10%(2) 

26. Bijzondere veeteelt (deel 11) ......... H. DOORME ·~ 9 do.: 9Y:z-10%(1) 
vrijd.: 1~11%(2) 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) = laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 533 
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......... 

Leergangen 

26' Prakti~che oefeningen • • ••••• 0 ••••• 

27. Algemene ecologie en behoud van het leven 

28. Bodemzoölogie ............... 
29. Dierlijke plantenparasieten (deel 11) ..... 
29' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

30. Fytonematologie .. ........ .. .. 
30' Praktische oefeningen ............ 
31. lnsekten- en fytopathologische ecologie, 

partim : insektenecologie .......... 
32. Tropische visteelt ••• 0 0 •••••• 0. 0 

33. Visteelt • • •• : ••• •••• 0 ••••• 0 •• 

33' Praktische oefeningen ........... . 

34. Bosdierkunde en jacht •• • • 0 ••••••• 

35. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer" 
(deel 11) ••••• 0 ••••• 0 ••• 0 ••• 

(1) = eerste halfjaar 

' 
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) -

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H. DOORME 9 wo.: 9%-l<Wz(l) 
- . - -~ 

L. EECKHOUT 17 30 uur/jaar 

A. GILLARD 10 13 18 do. : 9%-1 OYl( 2) 

A. GILLARD 13 di.: 9%-10Y2(1) 

A. GILLARD 13 di.: 15-17( 1) 

A. GILLARD 8 10 12 13 ma.: 9%-1 OYl( 2) 

A. GILLARD 8 10 12 13 ma.: 10Y2-12Yz(2) 

A. GILLARD 13 ma.: 14-15(1)(3) 

A. GILLARD 9b 20 ma.: 8Yz-9Yz(2) 

A. GILLARD 9 11 20 do.: 1()1/z-11%(2) 
abc 

A. GILLARD 9 11 20 wo.: 10Yz-11%(2) 
abc 

A. GILLARD 11 17 ma.: lOYz-11 Yz 
.. abc (1)(4) 

R. GOOSSENS 11 vrijd.: 14-17(1) 
--- ---- L_ __ 

(2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken ( 4) = eerste tien weken (*) = plaats : Coupure, 533 



~ 
FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

' 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

36. Werkingswijze van de pesticiden (partim : 
insecticiden) .................. N. (A. GILLARD) 13 ma.: 17-18(1)(3) 

37. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- ma.: llV2-12V2(1) 
technologie (deel I) ............. H. HENDRICKX 21 wo.: 9Yz-1 OYz( 1) 

37' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX . 21 vrijd.: 10Yz-12V2 

I 
(2)(3) 

-l:lo 
-....J - 38. Veeteelt : melkkunde, zuivel- en 

voedingsvettentechnologie ......... .. H. HENDRICKX 9 vrijd.: 1 OY:z-12V2 

39. Beginselen van de toxicologische vrijd.: 14-15 
prophylaxie in de landbouw ......... A. HEYNDRICKX 9 13 21 (2) (**) 

40. Cultuurtechniek (deel 111) .......... G.A. HEYNDRICKX 14 17 18 do.: 1()1/:z-11 V2(1) 

40' · Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 do.: 14-18(2)(4) 

41. Cultuurtechnische bouwwerken (deel 11) .. G.A. HEYNDRICKX 14 vrijd.: 9Yz-H)l/2(1) 

41' Praktische oefeningen ••• 0 •••••••• G.A. HEYNDRICKX 14 ma.: 8V2-1 0( 2) 

14 ma.: 1û-11 Yz(2) 
bc 

42. Beginselen van de technologie der ma.: 14-15(1) 
landbouwindustrieën ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 91f:z-10V2(2) 

42' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 10Yz-12Yz(2) 

. (1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken ( 4) = om de veertien dagen tweede donderdag (**)=plaats: J. K.luyskensstr., 27 
(*) = plaats : Coupure, 533 



I 
~ 
-...) 
N 

I 

Leergangen 

43. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht .............. 

44. Gezondheidsleer van de tropische streken .. 
45. Fytofarmacie {deel 111) ............ 
45' Praktische oefeningen ;-.. ........... 

46. Hygiëne van de huisdieren .......... 
47. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten 

en begrippen van veeartsenijkunde ..... 
48. Technologie van vlees, vis en eieren ..... 
48' Praktische oefeningen ............ 
49. Tropische veeteelt .............. 
50. Levensmiddelenleer ............. 
50' Praktische oefeningen ............ 
51. Bestrijdingstechniek ............. 
52. Landbouwwerktuigkunde (deel 111) ..... 
52' Praktische oefeningen ............ 
53. Nijverheidsnatuurkunde (partim: elektronica) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

., 
-

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
- 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ger.m. HEYNDRICKX . . .. 12 21 vrijd.: 11%-12%{1) 

P. JANSSENS 8 9b 16 18b 20 di.: 15-17{2) -
R. KIPS 13 do.: 10%-12%{2) 

R. KIPS - 13 do.: 14-18{2)(4) 

J. MARTIN 9 ~ ma.: 17-18(2) 
-

J. MARTIN 7 9 10 21 di.: 14-18(1){3) 

J. MARTIN 9 15a 20 21 di.: 14-16{1)(4) 

J. MARTIN 9 15a 20 21 di.: 16-18(1)(4) 

J.MARTIN 8 9b 16 ma.: 15-17(2) 

J. MARTIN 21 di.: 8%-9%(1) 

J. MARTIN 21 di.: 9%-10%{1) 

J.MOERMAN 13 do.: 8%-9%(2) 

J. MOERMAN 14 di.: 8%-10%(1) 

J.MOERMAN 14a vrijd.: 8Yz-12%{ 2) 

P.MOERMAN 15 di.: 12-13(1) 
--- --- ---- -· -

(3) =eerste zeven weken ( 4) = laatste acht weken (*) =plaats : Coupure, 533 



~ 
-..l 
w 

.:-

' 

Leergangen 

53' Praktische oefeningen ............ 

~ 54. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-
processen, luchtconditionering) ....... 

55. Agrarische planologie ............ 
55' Praktische oefeningen ............ 

56. Landhuishoudkunde van de ontwikkelings-
landen (deel 11) ............... 

56' Praktische oefeningen ............ 
57. Boerderijbouwkunde (deel 11) ........ 

·-
57' Praktische oefeningen ............ 
57" Praktische oefeningen ............ 

58. Tuinbouwconstructies ............ 

58' Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
' 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B · B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

P.MOERMAN 15 di.: 17-18(1) 

-
P.MOERMAN 12 21 ma.: 15-17(1) 

F.PAUWELS 8 9b 14c !Sa 16 18b 20 ma.: 8Y2-9Vl(l) 

F.PAUWELS 8 9b 14c 15a 16 18b 20 ma.: 11 Y2-12Vl( 1) 
do.: 11Y2-12Vl(l) 

ma.: 9Y2-l1Vl(l) 
F.PAUWELS 16 di.: 8Y2-1 OVl(l) 

do.: 8Vl-10Vl(l) 

F. PAUWELS 16 do.: 15-17(1) 

K. PETIT 9 14 ma.: HW2-ll Vl~ 1) 
~ 14 ma.: 16-17(2) 

K. PETIT 14 ma.: 14-19(1) 

K. PETIT 14a wo.: 8Y2-UV2(2) 
vrijd.: 16-18(2) 

K.PETIT 12 14a 15b ma.: 9Y2-10Vl(l) 
do.: 8Y2-10V2(2) 

K. PETIT 12 14a 15b ma.: 14-16(2) 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



-

/ 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- 3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

, 

59. Wegenbouw ·-................ K. PETIT 11 14 wo.: 9%-10%(1) 
ab do.: llYz-12%(2) -

60. Zaadteelt van de groenvoedergewassen ... H.REYNTENS 10 di.: 14-15(2) 

60' Praktische oefeningen ............ H.REYNTENS 10 di.: 15-17(2) 

I 61. Houttechnologie (0 J. SCHALCK 11 13 14a 18a di.: 10%-12%(1) 
~ 

............. 
-...) abc 
~ 

I 62; - Houttechnologie (II) ............ J. SCHALCK 11d 45 uur/jaar 

6 2' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK lld 15 uur/jaar 

63. Landbouwplantenteelt (deel 11) ....... M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a di.: 8%-9%(1) 
vrijd.: 16-17(1) 

63' Praktische oefeningen ............ M. SLAATS - 7 9a 10 13a 15a 18a WO.: 1()1/z-11 Vz(l) 

64. Veredelingvan de landbouwgewassen .... M.SLAATS 10 di.: 9%-1 0%( 1) 
do.: 9Yz-10Yz(1) 

65. Luchtfotointerpretatie ........... F. SNACKEN 8 16 17 18 later te bepalen 

65' Praktische oefeningen ............ F.SNACKEN 8 16 17 18 later te bepalen 

66. Herbologie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 do.: 10Yz-11 %(1) 
di.: 8Yz-9Vz(2) 

66' Praktische oefeningen ............ J. STRYCKERS 7 10 12 13 20 di: 9%-12%(2) 
. -

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) =plaats : Coupure, 533 



~ 
.....:1 
VI 

Leergangen 

67. Zaadkennis ................. 
67' Praktische oefeningen ............ 
68. Werkingswijze van de pesticiden 

(partim : herbiciden) ............ 
69. Enzymenleer (deel 11) ............ 
70. Bosplantenziektenleer ............ 

/ 

70' Praktische oefeningen ............ 

71. Fytopathologische ecologie ......... 
7 2. Landbouwplantenziektenleer ........ 
72' Praktische oefeningen ............ 
73.' Plantenziektenleer (deel 11) ......... 
73' Praktische oefeningen ............ 
74. Plantenziektehleer van de tropische 

streken .... . .............. 
74' Praktische oefeningen ............ 
75. Tuinbouwplantenziektenleer ........ 

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

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J. STRYCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 14-15(2) 

J. STRYCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 15-16(2) 

J. STR YCKERS 13 ma.: 16-17(1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 21 ma.: 8V2-10%(1) 

J. VAN HOLDER 11 13 ma: 14-15(2) 
abc 

J. VAN HOLDER 11 13 ma.: 15-16(2) 
abc 

J. VAN HOLDER 13 do.: 8%-9%(1) 

J. VAN HOLDER 7 10 13 vrijd.: HW2-ll %(1) 

J. VAN HOLDER 7 10 13 ma.: 15-16(1) 

J. VAN HOLDER 13 ma.: 8Y2-9%(2) 

J. VAN HOLDER 13 di.: 14-15(2) 

J. VAN HOLDER 8 13b 16 wo.: 8V2-9Ih(l) 

J. VAN HOLDER 8 13b 16 wo.: 9%-10%(1) 

J. VAN HOLDER 12 13 di.: 15-16(2) 
--

(*) = plaats : Coupure, 533 



~ 
-...J 
0\ 

I 

. . 
.. ' .. 

-. FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

-
Leergangen - Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
-= . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

75' Praktische oefeningen ............ J. VAN HOLDER 12 13 

76. Werkingswijze van de pesticiden c 

(partim : fungiciden) ............ J. VAN HOLDER 13 

77. Fytovirologie ................ J. VAN HOLDER 10 

77' Praktische oefeningen ............ J. VAN HOLDER 10 

78. Economische aardrijkskunde ........ A. VAN LANCKER 15 17 

79. Landbouwsociologie ............. A. VAN LANCKER 15 17 

80. Tuinbouwmachines ............. J. VAN LANCKER 12 13a 15b -

-
80' Praktische oefeningen ............ J. VAN LANCKER 12 13a 15b 

81. Arbeidsleer ................. J. VAN LANCKER 16 

82. Bosbouwtechniek en bosexploitatie ..... M. VAN MIEGROET 11 

83. Bospolitiek ................. M. VAN MIEGROET 11 15 17 

83' Praktische oefeningen ............ M. VAN MIEGROET 11 

84. Vergelijkende bosbouw ........... M. VAN MIEGROET 11 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste tien weken (*)=plaats: Coupure, 533 

. ~ 

dagen en uren 

, 

di.: 16-17(2) 

ma.: 9%-1()1!2(1)(3) 

ma.: 10%-1Ph(1) 

di.: 17-18(2) 
vrijd.: 17-18(2) 

za.: 8%.-9%(1) 

za.: 9%-12%(1) 

ma.: 8Y:z-9%(1) 
do.: 11%-12%(1) 

do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

di.: HW:z-11 Y2(1) 

vrijd.: 10-11Y2(1) 

do.: 14-18(1) 

vrijd.: 8%-10%(2) 

di.: 14-18(1) 
vrijd.: 10%-12%(2) 



~ 
--.] 
--.] 

I 

' 

Leergangen 

84' Praktische oefeningen I ............ 

85. Biochemie (deel 11) ............. 

85' Praktische oefeningen ............ 
86. Landhouwfinanciering . . . . . . . . . . . . 

87. Landbouwpolitiek .... ........... 

88. Landbouwprijzen .............. 

89. Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .................. 

90. Werkingswijze van de pesticiden : 
(partim : bactericiden) ........... 

91. Microscopische en micro biologische 
ontleding van voedingswaren (deel I) .... 

91' Praktische oefeningen ............ 
92. Oefeningen op de proefhoeve ........ 
93. Behandeling van drinkwater . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

M. VAN MIEGROET 11 do.: 14-18(2)(4) 

i 
vrijd.: 14-18(1) 

R. VAN PARIJS 21 di.: 11Yz-12%(1) 
do.: 9%-HVh(2) 

R. VAN PARIJS 21 do.: 14-18(3) 

A. VERKINDEREN 15 do.: 10%-11%(1) 

A. VERKINDEREN 7 9a 10 16 vrijd.: 8Vz-9%(1) 
do.: 16-18(2)(4) 

A. VER KINDEREN 15 vrijd.: 10%-12Yz(1) 
vrijd.: 9Yz-10%(2) 

ma.: 8%-11%(2) 
A. VERKINDEREN 16 21 vrijd.: 14-15(1) 

J. VOETS 13 ma.: 10Vz-ll%(1) 
. 

J. VOETS 
. 9 vrijd.: 9Vz-10%(1) 

J. VOETS 9 do.: 14-16(1) 

7 9 13 18 wo.: 9-12 
I 

N . 20 1Yz uur/jaar 

(3) =eerste zeven weken (4) =laatste acht weken (*)=plaats: Coupure, 533 



~ 
.....J 
00 

I 

' 

Leergangen 

94. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ~· ---. . . . . . . . . . . . . . . 

94' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
95. Oorzaken van milieuverontreiniging, 

partim : industriële . . . . . . . . . . . . . 
partim : landhouwtechnische ........ 
partim : samenleving . . . . . . . . . . . . 

96. Prospectie en winning van water ....... 
--- --------

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
+ -

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

. ·- -- --- -- - -- -- --· N . -~ - - ·--- 20 "15 uur/jaar -· -

N . 20 120 uur/jaar 

N . 17 20 -10 uur/jaar 

N. -. 17 20 10 uur/jaar 

N . 17 20 5 uur/jaar 

N. 20 7% uur/jaar 
- "----- ------ 1..-



~ 
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\0 
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FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(1e deel) ................... L. BAERT 9V2-11 '12( 2) 

2. Algemene analytische scheikunde 11%-12V2 11V2-12Yz 
(le deel) ................... A.COTTENIE (1) (1) 

2' Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE ~ 14-18 8Yz-1 2Yz( 2) 
(2)(3) 14-18(2) 

3. Bemestingsleer ................ A.COTTENIE 8'12-HW2( 2) 
-

4. Bodemfysica (1e deel) ............ M. DE BOODT 8V2-9'12(1) 

5. Agrarische bodemkunde ........... L. DE LEENHEER 8V2-9'12(1) l(Y/2-llYz 
(2) 

5' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 14-18 
(2) (*) 

6. Hydraulica (1e deel) ............. G.A. HEYNDRICKX 10-11Yz(2) 10%-11 Yz 
(1) 

6' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 'I2·12V2 
(1) 

-
7. Organische scheikunde (1e deel) ....... N.SCHAMP 11 '12·12'12 10%-11% 

(1) (1) 

7' praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(3) (1)(3) 

8. algemene plantenteelt (3e deel) ....... M. SLAATS 11 '12-1 2'12 9'12-1 0%( 1) 
(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (*)=om de veertien dagen eerste donderdag 

•. 

zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 53 3 . 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 



I 
~ 
00 
0 

I 

-

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN _, 

1 e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag m:>ensdag donderdag 

9. Enzymenleer (le deel) . . . . . . . . . . . . L. V ANDENDRIESSCHE 8Vz-9'!2(1) -

10. Biochemie (1e deel) ............. R. VAN PARIJS 10Vz-11'!2 9Vz-10Vz 9Vz-10Vz 
(1) (1) (1) 

10' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 14-17 14-18 
(1)(4) (1)(4) 

11. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken .................. G. VANSTEENKISTE 17-18(1) 

~ 

11' Praktische oefeningen ............ G. V ANSTEENK.ISTE 18-19(1) 14-15(2) 

12. Mikrobiologie ................ J. VOETS 8Vz-1 0'!2( 2) 

12' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18(2) 

J 

- - .. 
- ' 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar ( 4) = laatste 8 weken 

. 

I - ... 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

14-18 
(1)(4) Coupure, 533 

Coupure, 53 3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

. '" 
-. 



~ 
00 -

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde 8Vz-9Vl 81/z-91/z 
(2edeel) ................... L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

1' Praktische oefeningen ............ L. BAERT - 14-18 
(2)(3) 

2. Algemene analytische scheikunde 10Vl-11% 
(2e deel) ................... A. COTTENIE (1) 

2' Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 101/z-121/z 
(3)(2) 
14-18 
(2)(3) 

3. Analytische agrochemie (1e deel) ...... A. COTTENIE 91/z-11 %(2 

3 • Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 8Vz-12Vl 
(2)(4) 
14-18 
(2)(4) 

4. Levensmiddelenchemie ........... H. HENDRICKX 8Vl-9Vl(l) 

4' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 14-18 
(1)(3) 

5. Fundamentele technologie (le deel) ...... Germ. HEYNDRICKX 81/z-9%(2) 
11Vl-12Vl 

(1) 

5' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 91/z-12Vz 
(2)(5) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken (5) =eerste 5 weken 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

- Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

81/z-91/z(l) Coupure, 533 

Coupure, 53 3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 



-· " 
FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

, 
Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Fytofarmacie (1e deel) ........... R. K.IPS 9%-1()1/z(l) 
11%-12Yl 

(1) Coupure, 533 

6' Praktische oefeningen ............ R. K.IPS - --- - - 8V1:-13 - -:. -. 
(2)(3) 
14-16 

-- (2)(3) Coupure, 533 

7. Algemene voedingsleer ........... J. MARTIN 8%-11%(1) Coupure, 533 

8. Organische scheikunde (2e deel) . . . . . . . N.SCHAMP 9V1:-l0%(1) 8V1:-9%(1) Coupure, 533 

8' Praktische oefeningen ............ N.SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 
(1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 533 

9. Microscopische en microbiologische 
ontleding van v_oedingswaren (le deel) ... J. VOETS ~V1:-ll%(1) - Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen ............ J. VOETS r 14-18 
(1)(3) Coupure, 533 

10. Toegepaste microbiologie (1e deel) ..... J. VOETS 10V1:-ll% 9V1:-10%(1) 
(1) Coupure, 533 

10' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) Coupure, 533 

11. Industriële gistingen (le deel) ........ A. WILSSENS 1 ()1/2-11% llV1:-12% 
(1) (1) Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen ............ A. WILSSENS 14-18(2) Coupure, 533 
- ------- -- - --

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken 
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F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag qonderdag 

I. CURSUSSEN VAN DE 
GEMEENSC:-IAPPELIJKE VAKKEN 

1. Organische scheikunde (3e deel) . . . . . . . N. SCHAMP 

2. Fytofarmacie (2e deel) ........... R. KIPS 9'1z-1 (}1/z( 2) 

3. Fundamentele technologie (2e deel) ..... Germ. HEYNDRICKX 14-17(2) 

3' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 

4. Nijverheidsnatuurkunde (partirn : koelproces-
sen, luchtconditionering, droogprocessen) P. MOERMAN 15-17(1) 

5. Nijverheidsnatuurkunde (partirn : 
warmteoverdracht) ............. Germ. HEYNDRICKX 

6. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- 1 (}1/z-11 Yz 9%-10% 
technologie (1e deel) ............ H. HENDRICKX (1) (1) 

6' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 

7. Nijverheidsorganisatie ............ F.DERWAEL 10%-11% 8Yz-9Yz 
(1) (1) 

11. GRONDIGE STUDIE VAN DE FUNDAMEN-
TELE EN TOEGEPASTE ASPECTEN VAN 
EEN DER HIERNA VERMELDE VAKKEN OF 
VAN DE TECHNOLOGIE VAN EEN LAND-
BOUWNIJVERHEID: 

.. 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (++) = eerste zeven weken 

vrijdag zateNizg Plaats 

8%-1 (}1/z( 1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

16-18 
(2)(++) Coupure, 533 

Coupure, 533 

11%-12% 
(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

1 (}1/z-12% 
(2)(++) Coupure, 533 

Coupure, 533 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

' 
3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

; 

maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag Leergangen Titularis 
. ~ 

Eén of meer cursussen uit deze vakken, naar 
keuze vast te stellen in gemeenschappelijk 
overleg met de promotor van het werk van 
einde van studiën, omvattende ongeveer 355 
uur. ~ ~ '' 

Vak: 

) Theoretische en fysische scheikunde ....... 
Analytische scheikunde 

, .............. 

~ Organische en biologische scheikunde ~ ...... 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde dagen en uren later te bepalen 
Industriële biologie en industriële microbiologie ( 
Industriële natuurkunde 

, ............. 
Ingenieurstechnieken ............... 

f , 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw-
en voedingsnijverheden .............. ; 

' 
-

' .. 
I 

-· 
..; -

-
., 

I zaterdag 

., 

Plaats 

,• 

-

·:l 
~ ... 

' 
' 

""' --

Coupure, 533 

' 
"-

- ~ 

~ 

, 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

" 
, 1. De bijzondere methodenleer der vakken die 

voorkomen op het programma der inrichtingen 
van het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs) (*) .......... G. GENIE 18-19(1) 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 
cursus) ( **) (niet in 197 2-1973) . . . . . . . A. COTTENIE 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs (*) ........... W. DE COSTER 17-18 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 17-18Y2 

5. De geschiedenis der opvoedkunde (twee 
jaarlijkse cursus)(**) (wel in 1972-1973) .. K. DE CLERCK 

~ -

l ~ 

" . . 
\ 

' -

- -

(*)=te volgen door vijfde jaar 
(* *) = te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 
I 

16-17(2) Coupure, 533 

17-19(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

~ H. Dunantl., 1 

Blandijnberg, 2 · 

' 

,. 

-
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9' 

Leergangen 

lnsekten- en fytopathologische ecologie, 
partim : de insektenecologie •••••• t • • 

Insekten-en fytopathologi~he ecologie, 
partim : tytopathologische ecologie ... '. 
Groi1dige studie van de chemische stoffen, 
gebruikt in de fytofarmacie ......... 
Werkingsw:ijze van de pesticiden, partim : 
insecticiden ................. 
Werkingswijze van de pestiddt!n, partim : 
herbiciden ................ ·- . 

Werkingswijzc van de pesticiden, p;trtim : 
bactericiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wt!rki.ngswijzc van de pesticiden, partim : 
fungiciden .................. 
Rendering van de fytofarmaceutische 
behandelingen ................ 
Fabricatie en contrule van de pesticide11 ... 

Praktische oefeningen ............ 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 

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

A. GILLARD ?lf2 uur/jaar Coupure, 533 

-· 
J. VAN HOLDER 15 uur/jaar Coupure, 533 

. - - - -
~ 

R. KIPS 221f2 uur/jaar Coupure, 533 

-

A. GILLARD ?lf2 uur/jaar Coupure, 533 

J. STRYCKERS 15 uur/jaar Coupure, 533 

J. VOETS 15 uur/jaar Coupure, 5 33 

J. VAN HOLDER 15 uur/jaar Coupure, 533 

R. KIPS 7% uur/jaar Coupure, 533 

R. KIPS 15 uur/jaar Coupure, 533 

R. KIPS 15 uur/jaar Coupure, 533 
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00 
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I 

- , 

Leergangen 

1. Analoge en hybriede technieken bij het 
onderzoek 0 • •• 0 •• • •• 0 •• 0 • 0 

I 

. 
(2) = tweede halfjaar 

FA CULTEli VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
- .. 

Vrije leergangen 

Titularis maandag! dinsdag I woens44g~ donderdag I vrijdag I zaterdag 1 

Plaats 

G. VANSTEENKISTE 10 uur /jaar (2) Coupure, 533 

" 

.. 
-

.• 

-

~ 



FACULTEIT 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 grad~n 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 het hoger secundair onderwijs 
- Doctor in de farmaceutische wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN (*) 

- Industrie-apotheker 
- Apotheker-speci~list in de analyse van geneesmiddelen 
- Apotheker-specialist in de medische analyse 
- Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioproteCtie 
- Specialisatiegetuigschrift in de toxicologiscHe ontledingen 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. pag. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GR~DEN 

1. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwi is in de farmaceutische 
wetenschappen: de houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk 
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 geneesmiddelen; 

( *) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden . 
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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 specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen : de houders van 
het diploma van apotheker-specialist in de me.dische analyse. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen: omvat twe proeven 
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. · 

d) Het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen: het examen gaat over 
een enig examen en tenminste één jaar studie, dat aanvangt met het tijdstip 
waarop het diploma van apotheker of de gelijkwaardige titel verkregen 
wordt. Gedurende dit jaar moet de kandidaat een universitair laboratorium 
bezoeken en een persoonlijke opzoeking doen. 
Bewust examen behelst het indienen en de openbare verdediging van een 
geschreven of gedrukte verhandeling over een wetenschappelijk vraagstuk 
dat betrekking heeft op één der leervakken welke op het programma van 
het examen van apotheker voorkomen. 

e) Het getuigschrift van aanvullende specialisatiestudiën kan bekomen worden 
onder de volgende voörwaarden : 
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-specialist in 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. Mogeri zich insgelijks voor 
bedoeld examen aanmelden, de titularissen van de graad van apotheker, 
bekomen onder het stelsel van de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891. 

-489-
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Leergangen 

1. Overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde 
en zedenleer) ................ 

2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek 

2'. Praktische oefeningen •••••• 0 • ••• 0 

3. Proefondervindelijke na tuurkunde ..... 

3'. Praktische oefeningen ••••••••• 0 0 • 

4. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische ••• 0 • •• 0 • ••• 0 • 0 0 • 

4' . Praktische oefeningen •• 0 •• •••••• 0 

5. Dierkundige biologie . . . . . .. . . . . . . 
5'. Praktische oefeningen • • • • • • 0 0 • • 0 0 

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

, Tiluian's maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11Y2-12Y:z 
E. VERMEERSCH (1) Blandijnberg, 2 

P. DINGENS 11 Y2-121/2(1) 10-11(2) Plat. , 22 

P. DINGENS 14-16 of 
16-18 Plat. , 22 

A. LAGASSE 11%-13 9%-11 Led. , 35 

A. LAGASSE 6?Y2 uur/jaar in groepen Led. , 35 

8Y2-10 10-lllfz 
Z. EECKHAUT 81/2-10 (l)of(2) (1) Led. , 35 

Z. EECKHAUT 60 uur/jaar in groepen Led., 35 

N . 11 Y2-1 3( 1) 8Y2-10(l) Led., 35 

' N . 3 2 uur/jaar in groepen Led. , 35 

' 

I 
~ 

(2) =tweede halfjaar 



~ 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrzïdag zaterdag 

82Yl 
1. De algemene scheikunde, partim : organische M.VERZELE uur/jaar 

1 '. Praktische oefeningen ............. M.VERZELE 60 uur/jaar in groepen dinsdag- of dond~rdagnamiddag 

2. Plantkundige biologie ...... .. .... J. MATON 60 uur/jaar 

2'. Praktische oefeningen •••• 0 ••••••• J. MATON 30 uur/jaar in groepen ( 1) 

3. Botanische inleiding tot de farmacognosie . . P. BRAECKMAN 1.5 uur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 30 uur/jaar in groepen (2) 

4. Algemene biochemie 0 ••••••••••• A. LAUWERS 10-11%(2) 81/z-10(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 141/2·17Yl 
(2) 

5. Begrippen van menselijke fysiologie en 
anatomie o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 I E. LACROIX 14-16(2) 14-16(1) 

5'. Praktische oefeningen ••••••• 0 •••• E. LACROIX 30 uur/jaar in groepen (2) 

' • 

' 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Farm. Inst. A.Z. 

Led. , 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

leGraad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analy-
tische chemie, partim : algemene analyse .. A. CLAEYS 10-11Y2(1) 81/2-10(1) 

1'. Praktische oefeningen •• 0 0 •••••••• A. CLAEYS 20 uur per week, 10 weken 
(van 1e tot 10e week) 

2. Anorganische farmaceutisc~e scheikunde .. P. DE MOERLOOSE 8%-10(1) 

2'. Praktische oefeningen· ••••• 0 •• 0 ••• P. DE MOERLOOSE · 20 uur per week, 3 weken 
(van 14e tot 16e week) 

3. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 10-11Y2(2) 8Y~-lO 

3'. Praktische oefeningen • 0 •••• 0 ••••• P. DE MOERLOOSE 22V2 uur per week, 8 weken 
(van 17e tot 24e week) 

4. Farmacognosie ............... P. BRAECKMAN 8Y2-lO 81/2-10(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 20 uur per week, 6 weken 
(van 25e en 30e week) 

5. Fysische farmacie ••••••• 0 0 • •••• A. LAUWERS 9-1 0(2) 
111/2-12%(2) 

l 

s·: Praktische oefeningen 0 •••• ••••••• A. LAUWERS 20 uur per week, 3 weken 
(van lle tot 13e week) 

I 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 
/ 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z: 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 
i 

Farm. Inst. A.Z. i 

-
Farm. Inst. A .Z. I 

I 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
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.. , FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN -

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De kwantitatieve analytische chemie, 10*-12Y.t 

partim: instrumentele analyse ....... A. CLAEYS (1) 9-10Y2(1) 

1' Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur per week, 5 weken (van 7e tot lle 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 18e tot 20e week) 

4. De beginselen der gezondheidsleer in verband 
met het onderwijs in de farmaceutische 1 Oo/.r 12Y.t 10o/.r12Y.t 
wetenschappen ................ J. PUCK 

~ 
(2) (2) 

5. De beginselen der bacteriologie ....... J. PUCK 

5' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 
' 

22Y2 uur per week, 6 weken (van 21e tot 26e week) 

6. Vermengingen en vervalsingen van 9%-11% 1()1/..-11% 
levensmiddelen ............... B. CUVELIER (1) (1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . B. CUVELIER 20 uur per week, 6 weken (van 12e tot 1 7e week) 

7. Medische biochemie ... . ......... A. DE LEENHEER 8%-9%(1) 9-10(1) 
11%-12% 

(1) 

7' Praktische oefeningen ............ A. DE LEENHEER 20 uur per week, 6" weken (van 1e tot 6e week) 

8. Farmacologie . . . . . . . . . . . . . . . . G.DE 9-10%(2) 9-10%(2) 
VLEESCHHOUWER 

' 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

Plaats 

. Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
~ 

Farm. Inst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z . 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. , 

Farm. lnst. A.Z . 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

8' Praktische oefeningen ............ G.DE 30 uur/jaar 
VLEESCHHOUWER ~ 

9. Galenische en magistrale farmacie .. .... P. BRAECKMAN 103/.r 12~(2) 

Il. FACULTATIEVE CURSUS 
10. Microbenleer toegepast op de levensmiddelen B. CUVE-LIER 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

,... J.F. en C. 
Heymans Inst. 

A.Z. 

9-10'1z(2) Farm. lnst. A.Z. 

17%:-19(1) Farm. lnst. A.Z. 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN I 

3e Graad apotheker 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ! zaterdag Plaats 

·) ; 

1. Farmaceutische wetgeving en 
· deontologie o 0 0 I I o I I I I o I I I I o 0 P. BRAECKMAN I (35 uur) Farm. inst. A.Z. 

) 
14-16(1) 8 y2" 1(}1/2(1) ( 

2. Galenische en magistrale 
) farmacie •••• •• •••••••••• 0 • • P. BRAECKMAN (25 uur) Farm. Inst. A.Z. 

2' Praktische oe.feningen ............ P. BRAECKMAN 40 u per week, 5 weken (dagen en uren later te bepalen) Farm. Inst. A.Z. 

3. Toxicologische scheikunde •.••• 0. 0. A. HEYNDRICKX 16-1 ? Y2(1 lO:Y<r-1214 
(1) Farm. lnst. A.Z. 

3' Praktische oefeningen over toxi-
i cologische scheikunde en toxicolo-

! 

gische bewerkingen ••••••••• 0 •• 0 A. HEYNDRICKX 30 u. per week, 4 weken (dagen en uren later te bepalen) Hosp. str., 

Niemand kan zich voor de derde proef aanmelden, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij een regelmatige stage in een apotheek heeft 
volbracht van minstens zes maanden, te berekenen vanaf het ogenblik dat hij voor de eerste proef geslaagd is. De getuigschriften over de stage 
worden uitgereikt en ondertekend door de stagemeesters welke door de universiteit aanvaard zijn . 

. \ 

-

( 1) = eerste halfjaar 
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FA COLTElT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donàerdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde(*) .. K. DE CLERCK ' 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer ( *) ....... J. HOSTE 16+'2-18(2) . 
(10 lessen) Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de ' 11-1) (1) farmaceutische wetenschappen ....... P. DE MOERLOOSE Farm. lnst. A.Z. 

4'. Praktische oefeningen .. . • .......... P. DE MOERLOOSE 15 uur/jaar (overeen te komen) Farm. Inst. A.Z. 

De examinandi moete1~ 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 gelzïktijdig met het examen voor de graad van apotheker. ' 

" 

1 

, 

\ 

( 1) = eerste haltjaar (*) = om de twee jaar (2) =tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

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

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I 

1. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 
partim : fysische en chemische 

10 u.(*) methoden •••••••••••••••• 0 0 
P. DE MOERLOOSE 

1'. Praktische oefeningen ...... . ..... P. DE MOERLOOSE 200 u.(*) 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 
partim : micro-biologische 

5 u.(*) methoden ••• 0 0 • •• 0. 0 0. 0 0 • 0 
J. PUCK 

2'. Praktische ~feningen • 0 ••••••• 0 •• J. PUCK · . 115 u.(*) 

3. Galenische technologie P. BR:AECKMAN l 15 u.(*) ........... 
3'. Praktische oefeningen •••••• 0 ••••• P. BRAECKMAN 210u.(*) 

4. Farmaceutische organische technologie ... G. GOETHALS 15 u.(*) I 

4'. Praktische oefeningen 0 0 0 I 0 0 0 0 0 o 0 0 G. GOETHALS 210 u.(*) 

5. Industriële farmaceutische processen • 0 •• G. FROMENT 15 u.(*) 

5'. Praktische oefeningen • 0 0 0 • •• 0 . 0 • 0 G. FROMENT 200 u. (*) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : I 

Eén cursus te kiezen uit de volgende : 
1. Fytofarmacie • 0 •• • 0 • 0 0 0 • ••• 0 0 A. HEYNDRICKX 15u.(*) 

1 '. Praktische oefeningen • 0 ••• •• •• 0 • • A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

.. 

~ 

' 

(*) = jaaruren 

Plaats 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 1 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

~. Kluyskensstr. ; 2~ 

~. Kluyskensstr., 27 
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F ACUL TElTVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheket (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag 

2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15u.(*) 

2' Praktische oefeningen . ........... A. HEYNDRICKX 210 u. (*) 

3. Oefeningen over aanvullingen van 
bromatologie . .. . ............ B. CUVELIER 210 u. (*) 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Apotheker-specialist in de analyse van 

'. geneesmiddelen" en "Apotheker-specialist 
in de. medische analyse" ........... 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS ' 15 u.(*) 

5' Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 210 u. (*) 

6. Hospitaalfarmacie .......... . ... P. BRAECKMAN 15 u.(*) ~ 

6' Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 210 u. (*) " . -. 

7. Industriële toxicologische normen in 
verband met bouw en exploitatiever-
gunningen en milieuhygiëne ......... N. (A. HEYNDRICKX) 10 u. (*) 

7' Praktische oefeningen ............ N. (A. HEYNDRICKX) 30 u. (*) 

lil.- FACULTATIEVE CURSUSSEN 

1. Inleiding tot industrieel beheer ....... A. VLERICK 45 u.(*) 

(*) = jaaruren 

I zaterdag Plaats 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr ., 27 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 

. Farm. lnst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Plat., 22 



FACULTEIT VÁN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen ( 1 jaar studie ) 
.• 

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

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 

partim : fysische en chemische 
methoden •• 0 ••• 0 ••••••••••• 

P. DE MOERLOOSE 10 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

1 '. Praktische oefeningen • 0 •••••• 0 ••• P. DE MOERLOOSE I 200 u(*) (1' + 2' =420 uur/jaar) Farm. Inst. A.Z. 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 
partim : micro-biologische 
methoden 0 • ••• 0 ••• ; 0 ••• 0 . 0 • J. PUCK 5 u. (*) 

2'. Praktis~he oefeningen ••••••• 0. 0 •• J. PUCK 115 u. (*) (1' + 2' = 420 uur/jaar) 

I 3. Farmacologische biologische ijking van 

~ 
geneesmiddelen • 0 0 •• 0 0 •••••••• G. DE VLEESCHHOUWER 10 u.(*) Aud. E. A.Z. 

\0 3'. Praktische oefeningen \0 • 0 • 0 ' 0 •• 0 0 0 • G. DE VLEESCHHOUWER 105 u.( *) Aud. E. A.Z. 
I 4. Bacteriologische ijking van geneesmiddelen E. NIHOUL 10 u.(*) J. Kluyskensstr., 21 

I 

4'. Praktische oefeningen • • 0 • 0 0 • 0 • •• • E. NIHOUL 105u.(*) J. Kluyskensstr. , 27' 

5. Biometrie en statistiekleer • • • 0 •• 0 ••• P, DINGENS 10 u.( *) Plat., 22 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1. 
Eén cursus te kiezen on der de volgende : 
Fytofarmacie ••••• 0 ••••••••• 0 A. HEYNDRICKX 15u.(*) J. Kluyskensstr. , 27 

1 '. Praktische oefeningen 0. 0 ••••• 0 •• 0 A. HEYNDRICKX 210u.(*) J. Kluyskensstr. , 27 

2. Radiofarmaca •••• 0 0 •••••• • • •• A. HEYNDRICKX " 15u.(*) J. Kluyskensstr. , 27 

2'. Praktische oéfeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) J. Kluyskensstr. 27 

3. Oefeningen over aanvullingen van -
bromatologie • 0 •• 0 • 0 •••• 0 ••• • B. CUVELIER 210 u.(*) Farm. lnst. A.Z. 

4. Eén van de verplichte vakken van de 
secties "Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de medische analyse" ••• 0 •• 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u.(*) Plat.. 22 
5'. Praktische oefeningen •• 0 •• ' ••• •• • A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. lmt. A.Z 

'*' _ -.ftft···-~-
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

I.- VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Aanvullingen van de medische scheikunde . . A. DE LEENHEER 10 u.(*) 

1' Praktische oefeningen 1e jaar, 1e sem. .... A. DE LEENHEER 375 u. (*) 

1" Praktische oefeningen 2e jaar, 2e sem. • 0 •• A. DE LEENHEER 480 u. (*) 

2. Aanvullingen van de toxicologische 
scheikunde ................. A. HEYNDRICK.X 15 u. (*) 

2' Praktische oefeningen 1e jaar, ••• 0. 0 •• A. HEYNDRICK.X 105 u. (*) 

2" Praktische oefeningen 2e jaar •••••• 0. A. HEYNDRICKX 55 u. (*) 

3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 
parasitologie •••••• 0 •••••••••• E. NIHOUL 10 u. (*) 

3' Praktische oefeningen 1e jaar, 2e sem. .... E. NIHOUL 480 u.(*) 

3" Praktische oefeningen 2e jaar, 1e sem. .... E. NIHOUL - - 375 u. (*) 

.. 
.. 

1 

( *) = jaaruren 

.. 

I zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) . 
maandag I dinsdag I woensdag I donderdag l vrijdag I zaterdag 

I 

Leergangen Titularis Plaats 

II.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : I 

1. Fytofarmacie ....•......... 0. A. HEYNDRICKX 15 u. (*) J. Kluyskensstr., 27. 

1 '. Praktische oefeningen 0 •••••••••• 0 A. HEYNDRICKX 210 u.(*) J. Kluyskensstr., 27~ 

2. Radiofarmaca • • 0 • 0 0 •••••••• • • A. HEYNDRICKX 15 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

2'. Praktische oefeningen ••••••• 0 •• • • A. HEYNDRICKX 210u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

3. Oefeningen over aanvullingen van 
I bromatologie •• • •• 0 ••••• 0 0 ••• B. CUVELIER 210 u.(*) - Farm. Inst. A.Z. 
Vl 
0 4. Eén van de verplichte vakken van de / -I secties "Industrie-Apotheker" en "Apotheker-

- ·-- ....... -
~ - ""- --- .. - - - -. - ' specialist in de analyse van geneesmiddelen" ~--~--~ .. --- --

I 
5. Aanvullingen in de analy ti sche chemie . . . A. CLAEYS 15 u.(*) Plat., 22 

' 5'. Praktische oefeningen • 0 •• • • • ••• • • A. CLAEYS 210 u. (-*) Farm. lnst. A.Z. .. ~--..:....,. 

Nota : Alvorens tot het examen van apotheker-specialist in de medische analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschrift bewijzen dat zij een ~tage 
van 4 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klinisch laboratorium. 

(*) = jaaruren 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag' vrijdag I za terdag 

1. --.._Radiochemie,· dosimetrie .en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar 

1 '. Practicum • ••••••• •• •• 0 •• 0 •• A. CLAEYS 45 uur/jaar 

2. Radio biologie en stralingspathologie . .. . P.M. VAN VAERENBERGH 25 uur/jaar 

2'. Practicum P.M. VAN VAERENBERGH ' 10 uur/jaar 0 . 0 ••••• • • 0 •••••• 0 

-
3. Radiotoxicologie en behandeling 

radioactieve afval ••••• 0 • • 0 • ••• • A. HEYNDRICKX .15 uur/jaar 

3'. Practicum •• 0 0 0 ••• 0 ••••••••• A. HEYNDRICKX 25 uur/jaar 

' 
4. ·Bereiden, controle en gebruik van radio-

actieve geneesmiddelen •••••••• 0 •• A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar 

4'. Practicum 0 ••••• • • 0 • 0 •••••••• A. HEYNDRICKX 
' 

210 uur/jaar 

5. Twee keuzevakken, te kiezen uit de 
specialisatiecursussen van het leerplan van 
apotheker-specialist in de medische 
analyst! 

-

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac._ Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

~ 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialisatiestudie .in de toxicologische ontledingen 

. . 
maand(lg I dinsdag I woensdag I donderdag I Leergangen Titularis 

Grondige toxicologische ontledingen • 0 0 • .A. HEYNDRICKX · 15 uur/jaar 

Praktische oefeningen • 0. 0 ••• 0 .. ... 0 A. HEYNDRICKX 480 uur/jaar . 

Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie 0 , , ••••••• ' • •• 0 •••• A. DE SCHAEPDR YVER 25 uur/jaar 

Praktische oefeningen ••••••••• 0 •• A.DESCHAEPDRYVER 15 uur/jaar 

Demonstraties van lijkschouwingen • 0 ••• F. THOMAS 10 uur/jaar 

'-

--

vrijdag I 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 m111lndag I dinsdag [ wo~nsdag [donderdag I vrijdag 1zaterdag Plaats 

-

1. Instrumentatie toegepast in het ' ' St.-Pieters-
farmaceutisch onderzoek ............ A. LAGASSE 15 uur/jaar nieuwstr., 41 

I 

2. Geneesmiddelen met polypeptide struktuur A. HAEMERS ?1/2 uur/jaar 
St.-Pieters-

nieuwstr., 41 
-

VI 

~ '· 
I 

J 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(K.B. van 24 maart 1967) 

Blandijnberg 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking. (*) 

De licentie en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan be-
haald worden in één van de volgende richtingen: 

1. Psychologie en psycha-sociologie ; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselijke voedîngsproblemen: 

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 fidministratie ; 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop 

van .\let 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 wetteliike bepalingen 
gelijkgesteld buitenlands diploma dat overeenkomt met de richting waarin 
de examinandus het examen wenst af te leggen. · 

b) Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking : 
de houders van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamen
werking. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald 
na een enig examen en na één jaar studie. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings
samenwerking, omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift, al 
dan niet gedrukt, 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 pustgraduaah:\'clussl'n . 

-SOS-
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

. 
Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag 

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAM MA : 

1. De organisatie van de ontwikkelingssamen-
werking, politieke aspecten en publieke 
administratie ................ A. VAN BILSEN 30 uur /jaar (1) 

2. Algemene psychologische, sociologische en 
psycha-antropologische aspecten van de 
ontwikkelingssamenwerking- psychologische 
technieken, in verband met ontwikkelings-
samenwerking ................. W. DE COSTER 14-16(1) 

3. Economie en problemen van economische 
ontwikkeling ................ A. VLERICK 30 uur /jaar (1) 

4. landhuishoudkunde der ontwikkelings- . ··- - .,.----__ -- ~-·- .--~ 

landen, deel I ................. L. DE WILDE 15 uur /jaar (1) 

5. Pedagogische aspecten en opleidings-
problemen .................. R.PLANCKE " 8 uur/jaar (1) 

6. Hygiënische,nutritionele en medische 
problemen .................. K. VUYLSTEEK 7 uur /jaar (1) 

GESPECIALISEERD GEDEELTE: 

Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt -
met de door de examinandus gekozen richting : 

1. Psychologie en psycha-sociologie ...... 
theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 120 uur /jaar 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 120 uur /jaar 

2. Ontwikkelingsplanning en -economie .... J. MATON 260 uur /jaar· 

(1) = eerste halfJaar 

Plaats 

Univ., 16 

Blandijnberg, 2 

Faculteit van de 
Landbouwwet. 
Coupure, 533 

J. Kluyskens-
str., 33 

A.Z. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING .-

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

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

Y ' 

3. Geologische wetenschappen . ........ 
a. Algemene bodemkunde .......... J .B. AMERIJCKX 45 uur/jaar 

b. Bodemgenese, - morfologie en 
-classificatie ................ J .B. AMERIJCKX 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

c. Praktische oefeningen over de 
bodemanalyse ............... J.B. AMERIJCKX ~ 30 uur/jaar 

d. Grondige studie over bodemgenese, 
-morfologie en -classificatie ........ J .B. AMERIJCKX 30 uur/jaar 

e. Bodemmineralogie> deel: klei mineralen W. DEKEYSER 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

f. Bodemmineralogie, deel : mineralogie 
van de zand- en leemfractie, met 
inbegrip van de micropedologie ...... A.HACQUAERT 45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

g. Grondige studie over bodemmineralogie .. A.HACQUAERT 30 uur/jaar 
.. ~ -~ . 

·-
h. Geologie van de bodemvormende 

sedimenten ................. R. MARECHAL 45 uur theorie + 45_ uur oefeningen/jaar 

i. Grondige studie van de geologie van 
de bodemvormende sedimenten ...... R.MARECHAL 30 uur/jaar 0' 

j. Luchtfoto-interpretatie .......... F. SNACKEN 45 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaar 

k. Grondige studie van de regionale 
bodemkunde ................ R. TA VERNIER 30 uur/jaar 

1. Regionale bodemkunde met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ....... R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 320 uur oefeningen/jaar 

L___ _____ -- --- . . •.. 

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
I 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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INTERF A CULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

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

4. Geneeskunde, met in begrip van menselijke 
voedingsproblemen : Instituut voor 
a. Tropische geneeskunde . . . . . . . . . . . N. 24 7 uur/jaar Trop. geneesk. 

~~· --- -
a' oefeningen • • • • 10 •• ••••••••• N . 125 uur/jaar "Prins Leopold" 

b. Colleges en praktica, in bijzondere te Antwerpen 
aspecten van de geografische pathologie N. 

, 100 uur/jaar+ 3 maanden stage enA.Z. 

I 5. Biologie - 1: 

VI 
0 

theorie .................... N. \' 120 uw/jaar Led., 35 
00 -
I oefeningen ........ . ......... N. 180 uur/jaar Led., 35 

6. Landbouwwetenschappen ........... N • . 540 uur/jaar Faculteit van de 
/ Landbouwwet. 

- Coupwe, 533 

7. Opvoedkunde ...... . ......... R. PLANCKE 270 uur/jaar J. ~uyskensstr., 33 

8. Veeteelt en diergeneeskunde . . . . . . . . N . 150 uur /jaar Casinopl., 21 

9. Publieke administratie ..... ' ...... A. VAN BILSEN 75 uur/jaar Univ., 16 

10. Toegepaste wetenschappen . . . . . . . .. . N . 610 uur/jaar Plat., 22 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 1972-1973 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. 
Alvorens tot het enig examen, dat pas kan worden afgelegd 11a 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 onde.rwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 
examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 

- ' 
~ 

, 
-



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april1971) 

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 

l. 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 d4armede - bij toepassing 
van artikel 37 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 gecoördineerde wetten. 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de milieusanering worden alleen 
toegelaten de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 v~rmelde universiteiten, gelijk
g~stelde 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-~rchitect, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van burgerlijk 
werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van landbouwkundig ingenieur 
en van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, uitgereikt 
door één van de sub 1 vermelde unjversiteiten, gelijkgestelde inrichting· of 
examencommissie. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie grad~i' 
opgericht geworden: licentiaat in de /milieusanering, apotheker-specialist in 
de milieusanering en ingenieur in de milieusanering. Elk van dez~ 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, burgerlijk werk
tuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch 
ingenieur 

D. Richting alleen voor landbouwkundig ingenieurs 
E. Richting alleen voor ingenieurs in de scheikunde en de landbouwindus

trieën 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

. Licentie in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Scheikunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren 

GRONDIGE CURSUSSEN -

1. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu-
verontreiniging, met praktische 

- oefeningen 
a. partim anorganische •••• 0 •••• 0 • 0 J. HOSTE donderdag 8Vz-12 (2) (10 weken) 

a' praktische oefeningen •• ••• •••• 0 0 J . HOSTE donderdag 13-18 (2) (80 uur/jaar) 

b. partim organische • 0 0 ••••••• 0 •• M. VANDEWALLE maandag 14-18 (1) - woensdag 14-18 (1) 
b' praktische oefeningen • • ••• 0 0 •• 0 0 M. V ANDEWALLE (15 uur theorie+ 100 uur oefeningen/jaar) 

c. partim organische scheidingsmethoden .. M.VERZELE dinsdag 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen 0 0 0 • 0. 0 • • •• M.VERZELE 
donderdag 14-18 (1) 

(15 uur theorie+ 100 uur oefeningen/jaar) 

d. partim enzymatische 0 • • 0 •• 0 ••• 0 C. VAN SUMERE woensdag 14-18 (2) (10 weken) 

2. Beginselen van de toxicologische .. -
ontledingen A . HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (10 weken) 

. 
0 ••••• 0 . 0 0 • 0 0 0 • •• 

2' Praktische oefeningen • 0 • •• •• 0 0 ••• A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) 
dinsdag 14-18 (2) (10 weken) 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken Va!1 milieuverontreiniging 
a. partim industriële ....... ... .... G . FROMENT ... ~; lo " ·~ maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) 

. . 
b. partim landbouwtechnische . . . . . . . . R. KIPS maandag 10-11V2 (2) (Se- lle week) 

c. partiin samenleving ••• 0 0 • • 0 •• 0 • A. VAN ME IRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Proeftuinstr. , 40 

Proeftuinstr., 40 

Kruigslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Ledeganckstr., 35 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskens-
str., 27 

Krijgslaan , 271 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr~ __ 22_j 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting A ' 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Scheikunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren 

I 
~ ,, . 

2. Technologie van de zuivering van ~ i 

industrieel en huishoudelijk afvalwater ... F. BOSCH zaterdag SY:z-10 (1) (6e- 12e week) 

3. Biologische en microbiologische aspekten 
van het waterzuiveringsproces 

( 00 uur/jaar) 

a. partim biologische ............ A. GILLARD maandag 8Y2-10 (2) 
\ (1e- 4e week) 

b. partiro microbiologische ......... J. VOETS . . maandag llY:z-13 (2) 
(le - 4e week) 

4. Prospectie en winning van water . . . . . . . R. MARECHAL 
~-

maandag 8Yz-10 (1) (8e- 12e week) 

5. Behandeling van drinkwater ......... F.BOSCH zaterdag SY:z-10 (1) (le- Se week) 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH zaterdag 1~11% (6e- 12e week) 
·-

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT maandag 1~11 (1) (le- 10e week) ·-.. 
-

8. Hygiënische aspekten van milieu-
verontreiniging ............... K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) 

9. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging ..... P.KLUYSKENS 10 uur/jaar (2) (op afspraak) 

10. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ...... 10 uur/jaar (op afspraak) 

- \• 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

' 

Rozier, 44 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

De Pintelaan, 135 

Universiteit-
str., 16 

).Kluyskensstr., 27 



INTERF A CULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De hydrogeologie .............. W. DE BREUCK dinsdag 14-16 (1) Rozier, 44 

1' Praktische oefeningèn ............ W. DE BREUCK dinsdag 14-18 (2) Rozier, 44 

2. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL maandag 8%-10 (1) (8e- 12e week) Rozier, 44 

· 2' Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL 7 5 uur/jaar (op afspraak) Rozier, 44 

3; De potamologie ............... R. TA VERNIER dinsdag 10-12% (2) (1e- 6e week) Rozier, 44 
I 

VI 3' Praktische oefeningen ............ .R. TA VERNIER 30 uur/jaar (op afspraak) Rozier, 44 -w 
I 4. De bodemkunde ............... R. TA VERNIER vrijdag 14V2-16~ (2) Rozier, 44 

4' Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 60 uur/jaar (op afspraak) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater ......... F. BOSCH zaterdag 81/2-10 (1) (le- 5e week) Plateaustr., 22 

5' Praktische oefeningen F. BOSCH ·- woensdag 14-18 (2) (1 week) Plateaustr., 22 ............ 

6. Fysische aardrijkskunde, partim : 

~ oceanografie ................. R. TA VERNIER dinsdag 10-12% (2) (7e- 15e week) Rozier, 44 
~·C \·~ INLEIDENDE CURSUSSEN 'J, 

·': .... ~· 1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
, .~ a. partim industrie1e ............. G. FROMENT mafllldag 8V:z-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

\I ~\ \; ... b. partim landhouwtechnische . . . . . . . . R. KIPS maandag 10-11V2 (2) (5e - 11e week) Coupure, 533 
L 

·~·. ·. c. partim samenleving A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 
L • • 

•••• 0 ••••••• 

-

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting B ~ 

(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep: Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische ••••. ••••• 0 •• A. COTTENIE woensdag 8Y2-12 (1) 

) (1 e- 7e week) 
woensdag 14-18 ( 1) 

(le- 7e week) (1 0 uur theorie+ 90 uur 
) 

b. partim organische ••• 0 ••••••• 0 • N. SCHAMP woensdag 8Y2-12 ( 1) ( oefeningen/jaar) 
(8e - 15c weck) 

woensdag 14-18(1) I 
(8e- 15c week) / 

3. Virologie in vcrband m.et milieu- maandag 10.11 'l2 (2) (Se- 11e weck) 
verontreiniging ••• • ••• 0 • • •• 0 •• A . DEYUS ( 10 uur/jaar 

- , 
4. Beginselen van de toxicologisdle 

on tkdi ngcn ••• ••• ••••• • 0 • • •• A. HEYN Dl{ICKX dinsdag 9-10 ( 2) (I 0 weken) 
-- ·-- -·-- ...... - -·-- - -- --

4 •· Praktische oefeningen ......... .. .. A. HEYNDRICKX maandag 14-18 ( 2) (le- 8e ~veck) 
(30 uur/jaar) 

5. TeL)lllologie van de zuivering van 
industrieel en huishoudelijk afvalwater 0 0 0 F.BOSCH zaterdag 81/2-10 (1) (6e- 12e week) 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het Wd terzuiveringsproccs 

J· (l 0 uur/jaru) 

a. partim biologische ••• • • 0 •• 0 • •• A. GJLLAKD maandag 8'l2-l 0 ( 2) 
(le- 4c week) 

maandag 11 Y2-13 ( 2) b. partim microbiologische ••••• 0 •• 0 J. VOETS 
(le- 4e week) 

(1) = eerste hallJaar (2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Coupure, 533 

Casinopl. , 1 2 

Apothcekstr .. 5 
J. Kluyskensstr.. 27 

A potheekstr., 5 
J. Kluyskensstr., 27 

I 

Platcaustr., 22 

! 

I 

Coupure, 533 

J 



VI -VI 

INTERFACULTAIRCENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. -M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le- 10e weck) Coupure , 533 

8. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan , 135 

9. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging . . . . . P. KLUYS.KENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) 1 str., 16 

10. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum . . . 1 0 uur/jaar (op afspraak) 

Twee kursussen naar keuze uit de volgende : 
11. Delimnologie ............ .... A.GILLARD vrijdag9 Y2" 10Y2 (2) Coupure , S33 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . A. G ILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) Coupure, S33 

12 . . De mariene biologie . . . . . . . .. . . . . . N. ~ woensdag 11-12 ( 2) Ledeganckstr., 3 5 I 

13. Plantenoecologie en vegetatieanalyse .... P. VAN DER VEKEN _ zaterdag 9-lOYl (2) (10 weken) Ledeganckstr., 3S 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P. VAN Df.K VEKEN IS uur/jaar (op afspraak) Ledeganckstr., 35 

14. De pedobiologie met praktische oefeningen 
a. partim bodemzoölogie .. . .. ... . . .. A. GILLARD donderdag 9Yl·l0Yz(2)(8 weken) Coupure, S33 

a' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . A. GILLARD woensdag 8Y2- 1 OYz (2) Coupure, S33 

b. partim bodemicrobiologie . . . . . . . . J. VOETS donderdag I 0-11 Yz (I) (1 e- Sc weck) C~:JUpure, S33 

'----- ~~~~a-~tischc oefeni~1~en . ... _· ~ .~ . ~. . . . J. VOETS donderdag 14-18 ( 1) (Ie- 7c weck) Coupure, 533 

(1) = eerste. halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
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INTERF A CULT AIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie iil de milieusanering. Richting C. 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, gro~pen dierkunde en ·plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De limnologie . . . . . . . . . . . . . . . . A. GILLARD . vrijdag 9%-10% ( 2) Coupure, 533 
. .. 

· 2. De mariene biologie . . . . . . . . . . . . . N . woe nsctag 11-12 ( 2) Ledeganckstr., 35 

3. Plantenoecologie en vegetatieanalyse .... P. VAN DER VEKEN zaterdag 9-10!f2 (2) (10 wek~n) Ledeganckstr., 35 

3' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN ... 15 uur/jaar (op afspraak) Ledeganckstr., 35 
., 

4. De pedobiologie, met praktische oefeningen 
a. partim bodemzoölogie .......... A. GILLARD donderdag 9Yz-10!f2 (2) (8 weken) Coupure, 533 

a' pra~tische oefeningen ........... A. GILLARD woensdag 8!f2-1 0% (2) Coupure, 533 

b. partirn bodemmicrobiologie ....... J. VOETS dond~rdag 10-11V2 (1) (le- 5e week) Coupure, 533 

b' praktische oefeningen ........... J. VOETS donderdag 14-18 (1) (le- 7e week) Coupure, 533 

5. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . N . dinsdag 10-11 (2) Ledeganckstr., 35 

5' Praktische oefepiogen . . . . . . . . . . . . N . dinsdag 14-18 (2) 
woensdag 14-18 (2) Ledeganckstr., 35 

6. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ............... J. DE LEY vrijdag 10!f:z-12 (2) (10 weken) Ledeganckstr., 35 

6' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY 120 uur/jaar (op afspraak) Ledeganckstr ., 3 5 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partirn industriole ............. G. FROMENT maandag 8!f:z-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de mllieusanering. Richting C. 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

b. partim landbouwtechnische .. · .... · .. R. KIPS maandag HH 1% (2) (Se- lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving A. VAN MEIRHAEGHE I 5 uur/jaar (op afspraak) Dunan tlaan, 1 ............ ... 
. 2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 

onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen \ 
a. partim anorganische . · . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 8%-12 ( 1) ) (le - 7e week) 

woensdag 14-18 (1) 
( (10 uur theorie+ 90 uur (le- 7e week) 

b. partim organische 
) Coupure, 533 

••••• 0 0 0 ••••• N. SCHAMP woensdag 8Y2-12 (1) l . oefeningen/jaar) 
(8e- 15e week) 

) woensdag 14-18( 1) 
(8e- 15e week) 

3. Virologie in verband met milieu- maandag 8Y2-10 (2) (10 uur/jaar) 
verontreiniging •••••• 0 •••••••• A.DEVOS (Se- 11e week) Casinopl., 12 

4. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (10 weken) - J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen 0 ••••••••••• A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater ••••••• 0. F.BOSCH zaterdag 8Y2-lO (1) (6e- 12e week) Plateaustr., 22 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische 0 ••••••••••• A. GILLARD maandag 81/2-10 (2) 

J (10 uur/jaar) 
(le- 4e week) 

Coupure, 53 3 
b. partim microbiologische ••••• 0 •• 0 J. VOETS maandag 111/2-13 (2) 

(Ie- 4e week) 
! 

--- --

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting C. 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

7. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL maandag 8Y2-lO (1) (8e- 12e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater ... . ..... .F. BOSCH zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) Plateaustr., 22 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging '. M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (1 e - 1 Oe week) Coupure, 533 . 

10. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging •• • 0 0 • ••••••••• K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 135 

11. Belgische wetgeving en internationale Uni ver si teit-
normen in verband .mct milieuverontreiniging P.KLUYSKENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) str., 16 

12. lntroducticve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, .. 

I niet begrepen in voorgaand curriculum ... 10 uur /jaar (op afspraak) 

, . 

I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Leergangen 

~ 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . 

b. partim organische . . . . . . . . . . . . . 

c. partim organische scheidingsmethoden .. 

2. Biologisch onderzoek van milieu-
I 

ver on trein iging • • • 0 •• ••• •• 0 ••• 

2' Praktische oefeningen 0 • ••••• 0 ••• 0 

3. Microbiologisch onderzoek van 
milieuverontreiniging ••••••••• 0. 0 

3' Praktische oefeningen • 0 •• 0 • •• 0 ••• 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. De limnologie • 0 0 0 • •• 0. 0 • • • • • 0 

2. De mariene biologie • • • • • • • 0 •• 0 •• 

3. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriè1e • 0 • •••••• 0 ••• 

b. partim landhouwtechnische . . . . . . . . 

c. partim samenleving •• 0 •• 0 • ••• •• 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

Titularis Dagen en uren 

r· CLAEYS 

woensdag 14-18 (2) (le- !Oe week) 
donderdag 10-12 (2) (le- 10e week) 

donderdag 14-18Ih (2) (le- !Oe week) 
donderdag 9-12 ( 2) (1 Oe - 15e week) 

donderdag 14-18 (2) (lûe- 15e week) 
(10 uur theorie+ 140 uur oefeningen/jaar) 

N . dinsdag 10-11 (2) 

N. dinsdag 14-18 (2) 

1. PUCK 15 uur/jaar- op afspraak 

J. PUCK 60 uur/jaar- op afspraak 

A. GILLARD vrijdag 9V2-101/2 (2) 

N . woensdag 11-12 (2) 

I 

G. FROMENT maa-ndag 8\12-10(1) (le-7c week) 

R. KIPS maandag 10-11 ~12 (2) (Se- 11 e week) 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) 

Plaats 

De Pintelaan, 135 

Lcdeganckstr. , 35 

Ledeganckstr., 35 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Coupure, 533 

Lcdeganckstr., 35 

Krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

Dunantlaan , 1 
J. Kluyskensstr., l.7 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN.WATERVERONTREINIGING 

Leergangen 

4. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging ............... 

S. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater . . . . . . . . . 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ............ 

b. partim microbiologische . . . .. . . . . . 

7. Prospectie en winning van water . . . . . . . 

8. Behandeling van drinkwater ......... 
9. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. 
11. Belgische wetgeving en internationale 

normen i.v.m. met milieuverontreiniging .. 
( 12. Hygiënische aspecten van milieu-

verontreiniging ............... 

13. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ...... 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

Apotheker-specialist in de milieusanering · 

Titularis Dagen en uren 

A.DEVOS maandag 81h-10 (2) (Se- lle week) 

F. BOSCH za terdag 8Y:z-l 0 (1) ( 6e - 12e week) . 

A. GILLARD maandag 8Y2-1 0 ( 2) 
(le- 4e week) 

( (10 uur/jaar) 
maandag 11 Y2-B (2) J. VOETS . 

(le- 4e week) 

R.MARECHAL maandag 81h-10 (1) (8e- 12e week) 

F. BOSCH zaterdag 81h-10 (1) (le- Se week) 

F. BOSCH zaterdag 10-l1Y2 (1) (6e- 12e week) 

M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le- 10e week) 

P.KLUYSKENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) 

K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) 

10 uur /jaar (op afspraak) . 

Plaats 

Casinopl., 21 

Plateaustr., 22 

-
Coupure, S33 

Rozier, 44 

i Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Coupure, S33 

Universiteit-
str ., 16 

De Pintelaan, 13S 

.. 
--
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

. Ingenieur in de milieusanering. Richtmg A . 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen 

GRONDIGE CURSUSSEN 

·1. Meet- en regeltechniek en 
automati~ 

1' Praktische oefeningen 

. 2. Stedelijke ontwateringen 

2' Praktische oefeningen 

3. Bouwen van waterzuiveringsstations . 
en pompstations 

3' Praktische oc fen in gen 

4 . . Verwerking van industriclc, landbouw
technische en huishoudelijke afvalprodukten, 
met praktische oefeningen 

Titularis 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 

J. CNOPS 

J. CNOPS 

J. CNOPS 

J. CNOPS 

a. partiro in dustrièlc . . . . . . . . . . . . . I F. BOSCH 

a' praktische oefeningen ........... I F. BOSCH 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke 

b' praktische oefeningen 

5. Technologie van de matcriakn.,Jil vcrband 
met ontwatering, waterzuivering L'n 

N. 

N. 

distributie· van drinkwater .......... I N. 

Dagen en urén 

maandag 11 Y2-l3 (1) 

16 uur/jaar 
(4 namiddagen op afspraak) 

donderdag 8~2-10 (2) 

don derdag 14-18 (2) 

donderdag 81/2-10 (2) 

donderdag 14-1,8 (2) 

zaterdag 8V2- 10 (1) (13e- 15e week) 

8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (2) 

10 uur/jaar 

8 uur/jaar (2 namiddagen) 

zaterdag 8Y2- l 01/2 (2) (7e - 14e week) 
( 15 uur/jaar) 

I 

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

' 

Plaats 

St.-Pieters
nieuwstr., 41 

S t.-Pieters
nieuwstr., 41 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Pla teaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

St.-Pieters
nieuwstr.; 41 
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~ INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-,_ BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 
...,. 

' 

Leergangen 

" 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriè1e ••• 0 • 0 0 • • 0 • 0 • 

b. partim landbouwtechnische 0 • 0 ••• 0 0 

c. partim samenleving • 0 0 0 0 •• 0 0 •• • 

2. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. inet milieuverontreiniging . . 

3. Behandeling van drinkwater •• 0. 0 • 0 • • 

4. Hygiënis~he aspecten van milieu-
verontreiniging • 0 • 0 •• • • • 0 •• 0 •• 

5. Biologische en microbiologische aspecten 
van het watenuiveringsproces 
a. partim biologische • 0 • 0 ••• 0 • • •• 

b. partim microbiologische ...... . .. 

6. Prospe-ctie en winning van water •••• 0 •• 

6' Praktische oefeningen 0 • •••• 0 • •• 0. 

7. De hydrageologie · • 0 • • · •• 0 • ••••••• 

7' Praktische oefeningen ••• 0 • •• 0 0 ••• 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bm~wkundig ingenieurs) 

~ 

' 
Titularis Dagen en uren 

G . FROMENT maandag 8V2-10 (1) (le- 7e week) 
( 

R. KIPS maandag 1~111/2 (2) (5e- lle week) 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) 

P.KLUYSKENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) 

F. BOSCH za terdag 8V: 1 0 (1) (1 ~ - 5e week) 

I 

K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) 

- ' .. 

l 
, 

A. GILLARD maandag 8V:10 (2) 
\ (le- 4e week) 

(10 uur/jaar) ! 

J. VOETS 
I 

· maandag 11 V2-13 (2) 
(le- 4e week) 

R. MARECHAL maandag 8V:t0 (1) (8e- }.2e week) 

R. MARECHAL 12 uur/jaar (3 namiddagen op afspraak) 
~ 

W. DE BREUCK 
l maandag 1~16 (1) (5 weken) 

W. DE BREUCK maandag 14-18 (2) (4 weken) 
---------

·-

Plaats 

Krijgslaan , 271 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr. , 27 

Univer si te i t-
str. , 16 

Plateaustr., 22' J 

De Pintelaan. 135 

Coupure, 533 

. -

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier , 44 

Rozier, 44 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Li_centie in de milieusanering. Richting A 
I (voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leerg_angen Titularis Dagen en uren 
I ., - .. 

8. Inleiding ~ ot het fysisch en chemisch ,. 
onderzo"ek van milieuverontreiniging , -
met praktische oefeningen -
a. partim anorganische 0 • • •• 0 •• •••• A. COTTENIE woensdag 5 uur/jaar (op afspraak) (1) 

a ' praktische oefeningen A. COTTENIE 
.. 

8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (l) •••• 0 0 • 0 • •• 

b. partim organische ••• 0 •• • • 0 · ' ••• N. SCHAMP woensdag 5 uur/jaar ~1) (op afspraak) 

b' praktische oefeningen • ••••••••• 0 N. SCHAMP 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak~ {1)_ 

9. Industrieprocesse n en zuiveren van za terdag 8'l2-1 0 ( 2) (1 e - 6c week) 
. fabricksafvalwater ........... . .. F. BOSCH (I 0 uur /jaar) 

10. Unit processes van de waterzuivering .... F. BOSCH zaterdag 10-1 H2 (2) (le- 6c weck) 

10' Praktische oefeningen •••• •• • 0 • • • • F. BOSCH 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2) 
~·- ----·---

11. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH za terdag I 0-l I 1 2 (I) ( 6e. - I 2e week) 

12. Bestrijding v..an de bodemverontreiniging .. M. DE UOOOT maandag 10-11 (l) (le- lOc weck) 

13. Introductievelezingen o,ver specifieke I 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum • 0 • 0 •• I 0 uur/jaar (op afspraak) 

Oefeningen in "team "-verband voor het opvatten. -
het ontwerpen en het berekcn,cn van een inrichting : -
het daaraan te besteden aantal uur is begrepen in . 
cltt bepaald voor de vakken "Stedelijke ont-
wateringen. met praktische oefeningen". "Bouwen 
van waterzuiveringsstations en pompstations, met 

" praktische oefeningen" en "Verwerken van in-
dustriëlc , landbouwtechnische en en huishoudelijke ' 
afvalproèlukten. met praktische oefeningen". 

---- ------

(I) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

I 

I 

,, I 

I 

Plaats 

I 

~ 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
I 

Coupure, 533 
i 

Coupure, 533 I 

i 

I 

Plateaustr., 22 
I 

Plateaustr. , 22-
' 

Plateaustr. , 22 

Platcaustr. , 22 

Coupure, 533 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUD~ VAN LUCHT-, BOJ?EM- EN WJ\TERVERONTREINIGIN~ 

Inge.nieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs) 

Leergangen . . Titularis I Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN ' \ 
1. Fysische en chemisch onderzoek van 

I • 

milieuverontreiniging, met praktische 
oefeningen 
a. partiro anorganische •••• 0 ••• 0 ••• F. BOSCH za terdag 11 Y2-13 ( 1) (1 0 weken) Plateaustr., 22 

a' praktische oefeningen ••••••••• 0. F.BOSCH dinsdag 14-~8 (2) (10 weken) Plateaustr., 22 

Vt 

~ 
I 

b. pa.Itim organische ............. M:VANDEWALLE 

I 
woensdag 14-18 (1) 

b' praktische oefeningen •• 0 ••••••• 0 M.VANDEWALLE (15 uur theorie+ 50 uur oefeningen/jaar) Krijgslaan, 271 

c. partim organische scheidingsmethoden . . M.VERZELE 

~ 
donderdag 14-18 (1) 

" 
c' praktische oefeningen •••••• 0. 0 • 0 M.VERZELE (15 uur theorie 4 50 ·uur oefeningen/jaar) Krijgslaan, 271 

d. partim enzymatische • 0 •••• 0 •••• C. VAN SUMERE woensdag 14-18 (2) (fO weken) (oefeningen) Ledeganckstr. , 35 

2. Industrieprocessen en, zuiveren van 
fa brie Jesafvalwater •••••• 0 ••••••• F. BOSCH zaterdag 8Y2-1 0 ( 2) Plateaustr., 22 . . 

3. Unit processes van de waterzuivering · .... F.BOSCH zaterdag 10-11 Y2 (2) Plateaustr., 22 

3' Praktische oefeningen •• 0 •• 0 ••••• F. BOSCH maandag 14-18 (2) 
donderdag 14-18 ( 2) I Pláteaustr., 22 

--4. Meet- en regeltechniek en A. VAN I St.-Pieters-
automatie •••• • • •••• 0 ••••• 0 • 0 CA UWENBERG HE maandag 11 Y2-l 3 ( 1) nieuwstr., 41 

5. Aanvullingen van de hydraulica 0 •••• 0 • G. TISON donde'rdag I 0-11 Y2 (2) St.-Picters-
nie.uwstr., 41 · 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH 
I 

za terdag 1 0-11 Y2( I) 
l 

Plateaustr., 22 

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN DE LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

- Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs) 

I ,_ 

Leergangen .. Titularis Dagen en u;en 

-: 
INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken vim_ milieuverontreiniging V · 

a. partim industrié1e •••• 0 0 •• ••• •• G. FROMENT maandag 8Y2-lO(l) (le- 7e week) 
. . 

b. partim landhouwtechnische • 0 0 • 0 0 •• R. KIPS maandag lû-llY2 (2) (Se- lle week) 

c. partim samenleving • 0. 0. 0 •• 0 0 •• A. VAN MÉIR.HAEGHE S ~!UI'/jaar (op afspraak) 

2. Virologie in verband met milieu-
ver on trein iging 0 ••• 0 0 • ••• 0 •••• A.DEVOS maandag 81;2-10 (2) (Sc- lle week) 

3. Biologische en microbiologische aspecten I 

van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische • 0. 0 0 •••••• 0 A. GILLARD maandag 8Yz-10 (2) 

(lc- 4c week) 
' (1 0 uur /jaar) 

I ' . 
b. partim microbiologische .... ...... J. VOETS maandag ll'l-2-13 (2) 

(lc- 4c weck) I 

4. Prospedie en winningvanwater .. .. - , ._ ... R. MARECHAL .. maandag 8Y2-l 0 (I) (8c- 12c weck) ,,. :-

s. BL'11andcling van drinkwatl'r 0 • ••••••• F. BOSCH zaterdag 8~2-10 (1) (lc- Sc weck) 

6. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag I û-11 (1) (le ~ I Oe weck) 

7. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. met milieuverontreiniging .. P. KLUYSKENS I 0 uur ( 2)/jaar (op af spraak) 

8. lntroductieve lçzingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging. niet 
begrepen in voorgaand curriculum •• 0 •• • 10 uur/jaar (op afspraak) 

I I . 
( I) = ccrstL' halfjaar 
( 2) =tweede halfjaar 

Plaats 

I 

Krijgslaan, 271 

Coupure, S33 

J. Kluyskensstr., 27 

Casinopl., 12 

Coupure, S33 

Rozicr. 44 

Platcaustr., 22 

Coupure; 533 

Universiteit-
str., 16 . 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C ~ 
I 

' (voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

.. 
Leergangen Titularis Dagen en uren 

I 

GRONDIGE CURSUSSEN - -
1. Aanyullingen van de hydraulica .... . . '• G. TISON - donderdag 1 O-ll lf2 (2) 

/ 

1' Oefeningen •••••••• 0 ••• 0 • 0 0. G. TISON I dinsdag 14lf2-18lf2 (2) (5 weken) 

: 

2. Toegepaste hydrauijca • 0 0 0 0 ••••• 0 0 G. TISON dinsdag 1 O-ll lf2 (1) 

2' Oefeningen G. TISON 
.·, 

maandag 1l lf2-13 (2) (8 weken) • 0. 0 • ••••••• 0 0 • •• 

' 
3. Meet- en regeltechniek en A. VAN 

automatie •• 0 ••••••••••••••• CAUWENBERGHE -
-- maandag 1l lf2-13 (1) 

3' Praktische oefeningen ••••••••• 0 0. A. VAN 16 uur/jaar 
CAUWENBERGHE (4 namiddagen op afspraak) 

4. Stedelijke ontwateringen 0 0 ••••• 0 0. J. CNOPS donderdag 8lfz-1 0 (2) 

4' Praktische oefeningen 0 •••• 0. 0 •• •• J. CNOPS . .. don derdag 14-18 ( 2) 

5. Bouwen van waterzuiveringsstations - ~ 

en pompstations • • 0 0 ••••• 0 • •••• J. CNOPS donderdag 81/2-l 0 (1) 

5' Praktische oefeningen 0 ••• 0 •• 0 0 • •• J. CNOPS donderdag 14-18 (1) 

6. Verwerking van industriële, landbouw- -
technische en huishoudelijke afval-

- ·' produkten, met prakt. oefeningen ' 
a. partim industriële • • 0 •• 0 0 0 ••••• F. BOSCH za terdag 8lfz-l 0 (1) (13 c - 15e week) 

I 

I 

( 1) = eerste halfjaar 
f 2) = tweede halfjaar \ 

' . 
Plaats 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

St.-Pieters-
nieu wstr., 41 

St.-Pieters-
nieuwstr. , 41 

St.-Pieters-
nieuwstr. , 41 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 J 

Plateaustr., 22 

Pla teaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Platcaustr., 22 

Plateaustr., 22 
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INTERFACULT~ CENTRUMVbOR DE .STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- én WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting Ç. 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) -

Leergangen Titularis Dagen en uren 
: 

a' praktische oefeningen 
~-

F. BOSCH 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (2) ' 
o o o o o o o l o o o o 

b. partim landbouwtechnisçhe en , 

huishoudelijke 0 •• • • • 0 •• •• 0 ••• N. 10 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen 0 •••• 0 0. 0 • 0 N. 8 uur/jaar (2 namiddagen) 
-

7. Technologie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en . zaterdag 8Y2-10l/z (2) (7e- 14e week) 
distributie van drinkwater • • • • 0. 0 • •• N . (lS uur/jaar) 

INLEIDENDE CURSUSSEN I 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële • •••••• 0 •• 0 •• G. FROMENT maandag 8Y2-10 (1) (le- 7c weck) 

. b. partim landbouwtechnische • 0 ••• 0 • • ' R. KIPS maandag 10-ll Yz (2) (Se- 11e week) 

c. partim samenleving •• 0 0 ••• 0. 0 . 0 A. VAN MEIRHAEGHE S uur/jaar (op afspraak) 

2. Belgische wetgeving en in tema tionale 
' normen i.v.m. milieuverontreiniging . ... P.KLUYSKENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) 

3. Behandeling van drinkwater •• 0 ••• 0 0 • F. BOSCH zaterdag 8Yz-l0 (I) (lc- Se weck) 
1----'-- " 

4. Hygiënische aspecten van 
milicuvcron !reiniging ..... .. ..... K. VUYLSTEEK I 0 uur/jaar. (op afspraak) I 

-
Biologische en microbiologische aspecten 

~ . 
s. 

van het watcrzuivcringsproccs 
. a. partim biologische ••••• 0. 0 0 0 •• A. GILLARD maandag 8Y:l0 (2) 

(Ie- 4e weck) 

. b. partim microbiologische 1. VOETS maandag ll 1/1-l3 (2) 
(I 0 uur/jaar) 

. ........ 
( IL' - 4c week) 

-- - -- - -
( 1) = eerste halfjaar ( 2) =. tweede halfjaar 

' 

... 
I 

I 

Plaats 

Plateaustr. , 22 

St.-Pieters-
nieu wstr ., 41 

Krijgslaan, 271 

Coupure, S33 

i. Kluyskensstr., 27 . 

Universiteit-
sti:., 16 

Plateaustr. , 22 

De Pin te iaan, I 3 S 

Coupure. S33 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM-_ EN WATERVERONTREINIGING 
'I 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C. 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecte~, burgerlijk werktuigku,ndig ingenieur 

_ · en. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis Dagen en uren 

~ 

6. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL - maandag 8Y2-10 (1) (~e- 12e week) 

6' Praktische oefeningen · . . . -. . . . . . . . . R. MARECHAL 12 uur/jaar (3 namiddagen op afspraak) " 

r De hydrogeologie •• 0 • 0 0 •• • • ' . • . •. W. DE BREUCK dinsdag 14-16 (1) (5 we~en) 

7' Praktische oefeningen • · , •••• 0 . .. • 0 . _ . W. DE BREUCK · . dinsdag 14-18 (2) (4 weken) 

8. De hydrologie •• 0 0 • •••••• 0. 0 • •• G. TISON vrijdag 10-111/z (2) (6 weken) 
I (10 uur/jaar) . l 

9. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek vàn milieuverontreiniging, 
met praktische oefe_ningen 
a. partim anörhranischc 0 0 •• 0 • ••••• 0 A. COTTENIE woensdag 5 uur/jaar (op afspraak) (1) 
----·--
a' pra kli:-.che oefeningen • ••• 0 • •••• 0 A. COTTGNIE 8 uur/jaar (2 n'amiddagen op afspraak) ( l) 

b. partim organische • 0 ••••• 0 •• 0 0 0 N. SCHAMP woensdag 5 uur/jaar (op afspraak) (1) 

b' praktische oefeningen •••• 0 •• 0. 0. N. SCHAMP 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (1) 
I 

10. Industrieprocessen en zuiveren van zaterdag 8Y2-10 (2) (le -~e week) 
fa brieksafvalwater •••••• 0 •••••• 0 F. BOSCH (1 0 uur/jaar) 

ll. Unit processes van de water,zuivering •• 0 • F. BOSCH zaterdag 10-11 Yz (2) (le- 6e week) 
(10 uur/jaar) 

11' Praktische oefeningen • • 0 • • • • 0 • • ~ • F. BOSCI:f 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2) 
-

12. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH zaterdag 10-11 Yz (1) (6e- 12e week) 
--

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

I 

'' 

Plaats 

Rozier, ,44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

, Rozier, 44 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 ' 

-
I 

Coupure , 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure; 533 

I 

Plateaustr., 22 I 

! 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

. · Ingenieur in de milieusanering. Richting C. 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenie~-architecten, burgérlijk werktuigkundig ingenieur 

, en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen 

13. Bestrijding van de bodemverontreiniging 

14. lntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum 

Oefening in "team "-verband voor het opvatten, het 
ontwerpen en het berekenen van een inrichting ; het 
daaraan te besteden aantal uur is begrepen in dat 
bepaald voor de vakken "Stedelijke ontwateringen , 
met praktische oefeningen '". "Bouwen van water
zuiveringsstations en pompstations, met praktische 
oefeningen'' en "verwerken .van industriè1e , land
bouwtechnische en huishoudelijke afvalprodukten, 
met praktische oefeningen". 

-· 

( 1) = eerste haltjaar 

Titularis Dagen en uren 

M. DE BOODT maandag 1 û-11 (1) (1 e - 1 Oe week) 

10 uur/jaar (op afspraak) 

-

Plaats 

Coupure, 533 · 

- 1 .. 



VI 
w , o 

INTERFACULTAIR C~RUM VOOR DE STUDIE-VA-N LUCHT-, BOBEM·- EN WATERVERONTREINIGING 

-

'• 

. 
Leergangen 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De limnologie ••••••••••• 0 •• •• 

1' Praktisch~ oefeningen ••••••••• 0 •• 

2. De mariene ?iologie • • • 0 •••••••• • 

3. De pedobiologie, met praktische 
oefeningen 

, a. partim bodemzoölogie '\, •••••• 0. 0 

~' praktische oefeningen •• 0 •• 0 0 •••• 

b. partim bodemmicrobiologie • 0 • •••• 

b' praktische oefeningen • 0 •• 0. 0. 0 0 • 

.. 
4. Biologisch onderzoek vary milieu-

verontreiniging •••• 0 0 •••••• 0 • • 

4' Praktische oefeningen • • 0 ••••• 0 ••• 

5. Microbiologisch onderzoek van 
milieuvero[ltreiniging • • • • • 0 ••• 0 0. 

5' Praktische oefeningen • • 0 0 •• 0 ••••• 

. , 
I 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

higenieur in de milieusanering. Richting D. 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Titulllris _ Dagen en uren --. 
' 

I 

vrijdag 9%-1 Olfz (2) A. GILLARD 

A. GILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) 

woensdag 11-12 (2) 
. . 

N . 
l .. 

A. GILLARD donderdag 9lf2· 10lfz (2) (8 weken) 

A. GILLARD woensdag 8lf2-10lf2 (2) (4 weke.n) 

J. VOETS - donde"rdag lûlf2- 1l lf2 (1) (le- 7e week) 

J. VOETS donderdag 14-18 (1) (2e- 4e week) , 
( 8 uur/jaar) 

-
- "' J '. 

N. dinsdag 1(}-U. (2) I -
,. 

N . dinsdag 14-18 (2) 
- - woensdag 14-18 (2) 

• · woensdag 8lf2- lO (2) (Se- 15e week) 
J. VOETS (15 uur/jaar) .... 

J. VOETS - donderdag 14-18 (2) 

" 
I vrijdag 14-18 (2) 

... 

.. 

Plaats 

-
, 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Ledeganckstr., 35 

Coupure, 533 

Coupure, 53 3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Ledcganckstr., 35 

Ledeganck str., 35 

Coupure, 533 

Coupure, 533 



VI 
w 

INTERFACULTAIRCENTRUM VO~R DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERO;NTREINIGIN.G 

~ 

Leergangen 

· 6. Verwerking van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met prakt. oefeningen 
a. partim industriële ............. 
a' praktische Oefeningen ........... 
b. partim landbouwtechnische en 

huishoudelijke . . . . . . . . . . . . . . 
b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Ooriakenvan milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............. 
b. partim landbouwtechnische . . . . . . . . 

c. partim samenleving . . . . . . . . . . . . 
2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 

onderzoek van milieuverontreiniging, met 
-

praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . 

b. partim organische ............. 
~ 

3. Virologie in verband met milieu-
_ verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Titularis Dagen en uren -
"' ~ . .. 

~ 

.. 
' 

F. BOSCH · zaterdag 8%-10 (2) (13e- 15e week) 

F. BOSCH - 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (2) 

; 
I 

N . 10 uur/jaar 

N. ' 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

/ 
I 

G. FROMENT maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) 

R. KIPS maandag 1û-11 Vz (2) (Se- lle week) 

A. VAN MEIRHAEGHE S uur/jaar (op afspraak) .. 

I 

A. COTTENIE woensdag 8Vz-f2 (1) I -, 

woensdag 14-18 (1) 
~ (1 0 uur theorie + 90 uur (le - 7e week) 

N. SCHAMP \. woensdag 8Vz-12 (1) . oefeningen/jaar) 
woensdag 14-18 (1) ) (8e- 15e week) 

'· 
A.DEVOS maandag 8Vz-10 (2) (Se- lle week) 

•·:.:; 

Plaats 

-

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Krijgslaan, 271 

Coupure, S33 

J. Kluyskensstr., 27 

Coupure, 533 

Casinopl., 12 



VI 
w 
N 

I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- E~ WATERVERONTREINIGING 

J 

Leergangen 

4. Beginselen van toxicologische 
ontledingen ................. 

4' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater •' ........ 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische · . . . . . . . . . . . . 

-

b. partim microbiologische ......... 

7. Prospectie en winning van water ........ 
8. Behandelirig van drinkwater ......... 
9. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. 

10. Belgische wetgeving en internationale 
nonnen i.v.m. f!1ilieuverontreiniging . . 

11. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . t . . . 

12. Introductievelezingen over specifieke 
aspecteo van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriq.tlum ..... . 

. 
(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaàr 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Titu/oris Dagen en uren 

A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (10 weken) 

A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) (le- 8e week) .. 
' 

F. BOSCH zaterdag 8Vz-10 (1) (6e- 12e week) 

1 
A. GILLARD ma.andag 8Vz-l 0 ( 2) 

(1 e - 4e week) 
) (10 uur/jaar) 

J. VOETS maandag 11 Vz-13 (2) . { 
(1 e - 4e- week) \ 

I 

R. MARECHAL maandag 8Vz-1 0 (1) ( 8e - 12e weck) ...... 
,. 

F.BOSCH zaterdag 8V2-10 (1) (le- Se week) 

M. DE BOODT I J maandag HH 1 (1) (1 e- 1 Oe week) 

P.KLUYSKENS 
.. 

10 uur (2)/jaar (op afspraak) 

.. I 
K. VUYLSTEEK l 0 uur /jaar (op afspraak) -

I 

10 uur/jaar (op afspraa k) 

' 
-· 

, 

Plaats 

J. Kluy skens-
str., 27 

J. Kluyskensstr. , 27 

Plateaustr., 22 

. . 

Coupure , 533 

Rozier, 44 

Plateaustr. , 22 

Coupure, 533 

Universiteit-
str., 16 

De Pintclaan, 135 



' 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN .WATERYERONTREINIGJl':lG 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
· (voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

VI 
w 
w 
I 

Leergangen · 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Fysisch en chemi~h onderzoek van 
milieuverontreiniging, met prakt 
oefeningen 
a. partim anorganische ••• • ••••••• 0 

a' praktische oefeningen ••••••• 0. 0 0 

b. partim organische ............. 
b' praktische oefeningen 0 • 0 • •• 0. 0 •• 

c. partim organische schcidingsmethodcn .. 
c' praktisd1e oefeningen ........... 

2. Microbiologisch ondcrzoà van 
milicuvcrontrCin ig.ing • •• • •c. •••• 0 •• 

2' Praktische oefeningen 0 ••• ; • 0 0 0 • 0 0 

3. Biologische en microbiologische aspecten 
· van het watcrzuivcringsproces 

' a. partim biologische •••• 0 •• 0 •••• 

b. partim microbiologische 0 • ••• 0 0 ••• 

INLEIDENDE' C,URSUSSEN 

I. lk limnologie 0 • ... .. 0 ••••••••• 

~---- ---~ - - -. --
I ' Praktische oefen in gen 0 0 •••••••••• . - - - - - - - --- ---- - -

(I) = eerste haltjaar 
. ( 2) = tweede halfjaar 

Titularis ' Dagen en uren 

F. BOSCH zaterdag 1 H1-13 (1) (l 0 weken) 

F. BOSCH dinsdag 14-18 (2) (10 weken) 

M. VANDEWALLE 

\ 
woensdag 14-18(1) 

M. V ANDEWALLE 05. uur theorie+ 50 uur oefeningen/jaar) 

M.VERZELf.; ) donderdag 14-18 (1) 

M.VERZELE ~ ns tiur theorie+ 50 uur oefeningen/jaar) 

woensdag 8~'2-1 0 ( 2) (Sc - 15c week) 
J. VOETS (15 uur/jaar) 

I 

f 

J. VOETS - - .. donderdag 14-18 (2) 
vrijdag 14-18 (2) 

~ 

I 

A. GILLARD maandag 8Y2-l 0 (2) 
(I c - 4c weck) ( (.10 uur/jaar) 

1 J. VOETS maandag ll Yz-13 (2) ~ 
(Ie- 4e weck) 

A. GILLARD vrijdag 91/z-1 OYz ( 2) 

A. GILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) ---

.. -

" 

l 

I 

-

" 

.-

Plaats 

I 

I 

I 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 I 

Krijgslaan , 271 

krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure , 533 

Coupure, 533 . 

Coupure, 533 



VI 
w 
~ 

I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
(voorbehouden aan iitgenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

' I ' ' 
' 

Leergangen titularis :. Dagen en uren 

' 
' 

2. Oorzaken van · milieuverontreiniging 
a. partim industriè1e ••• 0 •••••• 0 •• G. FROMENT maandag 8Y2:-1 0 (1) (le- 7e week) 

b. partim _samenleving 0 •••••••••• •• A. VAN MEIRHAEGHE 
I 

5 uur/jaar (op afspraak) 

3. Virologie in verband-met milieu- -
I 

verontreiniging •••••• " ••••• 0 •• A.DEVOS maandag 81/2-l-O (2) (5e- 11c week) 

4. _Beginselen van toxicologische 
ontledingen 0 •• 0 • ••••••• ••••• A. HEYNDRlCKX dinsdag 9-10 (2) (10 weken) 

4' Praktisché oefeningen •••••• 0 ••••• A. HEYNDRICKX maandag 14-18(2) (le - 8e week) (30 uur/jaar) 
I 

-s. Prospect ie en winning van water • • 0 •••• R. MAR ECHAL · 
~ 

maandag 8Y2-1 0 (1) ( 8e - 12e week) 

6. ~ehat:Jdeling van drinkwater .. . , · . .. . . F. BOSCH zaterdag 8Y2-10 (1) (Ie- 5c week) 
, 

7. Industrieprocessen en zuiveren van 
fa bricksafvalwater ••• 0 • •• 0 ••• 0 •• F.BOSCH za terdag 8 1,~-1 0 ( 2) 

8. Unit processes van de waterzuivering .... F. BOSCH ~ .- zaterdag l0-11 Y2 (2) (le- 6e weck) (10 uur/jaar) 

8' Praktische oefeningen ........ .... F. BOSCH 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2J 

9. -Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F.BOSCH zaterdag 10-11 Y2 (1) (6c- 12c week) 

10. Bestrijding van bodemverontreiniging .. 0. M. DE UOODT maandag 10-11 (1) (1 e - 1 Oe weck) 

11. Vcrwerking van industriè1e. landbouw-
technische en huishoudelijke afval- I 

' produkten, met praktische_ oefeningen 
a. partim industriè1c ... ........ . . F. BOSCH zaterdag 8~~-1 0 (I) ( 13e- 15c weck) 

a' praktische oefeningen •••• 0 0 ••••• F. BOSCH 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) ( 2) 
L_ ---- ---- -- - ---

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

·Plaats 

Krijgslaan, 271 

J. Kluyskensstr., 27 

Casinopl., 12 

Apotheekstr., 5 

Apothcekstr., 5 

Rozier , 44 

Plateaustr., 22 

Platcaustr. , 22 

Plateau str., 22 

Platcaustr., 22 

Plateaustr. , 22 

Coupure, 53 3 

Plateaustr., 22 

Plateaustr.. 22 



Vl 
w 
Vl 

".. INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

' 
Ingenieur in de milieusanering. Richting. E. 

·. (voorbehouden aari ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieëli) 

Leergangen Titularis Dagen en uren 
r 

-
~ 

,. 

b. partini landhouwtechnische en 
huishoudelijke • 0 ••••••••• • • 0 N . 10 uur/jaar 

b' praktische oefeningen • • • • • • • • 0 •• N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

12. Belgische wetgeving en internationale -
normen i.v.m. milieuverontreiniging .. P. KLUYSKENS 10 uur (2)/jaar (op afspraak) 

13 . Hygiënische aspectçn van milieu-
verontreiniging ••••••••••••• 0 • K. VUYLSTEEK . . 10 uur/jaar (op áfspraak) 

14. Introducticve lezingen over specifieke . 
~ 

aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voo"rg~iand curriculum • ••• 0 • I 0 uur/jaar (op afspraak) 

) 
' 

r - ,. 

I 
( 

., 
I -.. . . - -. 

'. . ' 

\ -· 
' -

' . 
' 

(2) =tweede halfjaar 

., 

/ 

Plaats 

Universiteit-
str., 16 

De Pinte1aan , 135 

.·. 

--

I 

I 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit..van de Raad van Beh~~r van 17 md 1972) 

A. OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat, van doctor en van speciaal doctor in de informatica 

1. De graad van licentiaat in de informatica kan behaald worden na één jaar 
studie en een enig examen of van twee jaar studie en. twee examen ge
deelten naár keuze van de examinandi. Bij het enig examen of bij het 
eindexamen moeten de .examinandi een verhandeling indienen waarvan het 
onderwerp verband houdt met één of meerdere cursussen van hun leerplan. 

2. De graad van -doctor in de informatica kan behaald worden mits het 
indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift, 
al dan · niet gedrukt, en van drie door de examencommissie aangenomen 
stellingen. ·Het proefschrift en de stellingen moeten aan de Raad van het 
Centrum worden voorgelegd tenminste één maand vóór de dag bepaald voor 
het examen. ~ 

3. De graad van speciaal doctor kan behaald worden onder de modaliteiten 
van het besluit van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent 
van 22 juni 1960 zoals het gewijzigd werd door meerdere besluiten, 
houdende het examenreglement tot het behalen van de graad van speciaal 
doctor. 

I ~ 

B. TOELATINGSVOORWAARDEN 
( . 

Tot het examen van licentiaat in de ïnform.atica degenen die houder zijn 
van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat, doctor, 
ingenieur of apotheker en die bovendien geslaagd zijn voor een schriftelijk 
toelatingsexamen dat de volgende vakken omvat(*) : . 
1. Lineaire algebra 
2. Beginselen der differentiaal- en integraalrekening 
3. Gewone differentiaalvergelijkingen 
4. Vectoralgebra 
5. Programmering 

Tot het doctoraat in de info,rmatica de houders van het door de Rijks
universiteit te Gent uitgereikte diploma van licentiaat in de informatica 

Tot het speciaal dqctoraat. èfr. A.3. · 

.(*) Een omstandige opgave van de te .. kennen stof is te verkrijgen bij de pedel E. MALFLIET, 
Plateaustraat 22, B-9000 Gent. 

-536-



VI 
w 
.....:I 

I 

Leergangen 

-
: 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Numerische analyse I . . . . . . . . . . . . 
1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
2. O~dinatororganisatie I . . . . . . . . . . . 
2' Praktische Oefeningen . . . . . . . . . . . . 
3. Compiliitoren en ordinatorbesturing~ 

systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Economische evaluatie van 

ordinatorsysteme.n ............. 
5. Gegevensorganisatie en terugwinning . . . . 
6. Programmeertalen . . . . . . . . . . . . . . 
7. Optimalisatietechnieken . . . . . . . . . . . 
7' Praktische oefeningen ............ 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
(de totale duur van de gekozen cursussen moet ten 
minste 240 uur theorie en 80 uur praktische 
oefeningen bedragen) 

1. Numerische analyse 11 . . . . . . . . . . . . 
1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
2. Ordinatororganisatie 11 . . . . . . . . . . . 
3. Wiskundige beleidstechnieken . . . . . . . . 
3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

,. 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de infonnatica 

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

. 

N . 45 uur/jaar 

N • 22Y2 uur/jaar 

N • 22Y2 uur/jaar 

N • 15 uur/jaar 

N . 22% uur/jaar 

N. 15 uur/jaar 

N . 22% uur/jaar 

N • 22% uur/jaar 

N . 30 uur/jaar 

N. ' 22% uur/jaar - - -

I 

N • 45 uur/jaar 

N . 22% uur/jaar ' 

N . 22Y2 uur/jaar 

N • 30 uur/jaar 

N • 15 uur/jaar 



VI 
w 
00 

I 

t. 

Leergangen 

4. Schakelalgebra en sequentiè1e 
automaten ••••••••••••••• 0. 0 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
5. Optimale proevenopzet • • • • • 0 ••••• 

5' Praktische oefeningen • • 0 • 0 •• 0 0 ••• 

6. Analoge en hybriede rekentechnieken • • 0. 

6' Praktische oefeningen •• 0 • 0. 0 0. 0 •• 

7. Abstracte automatenleer • • • • • • 0 • 0. 

7' Praktische oefeningen • • • • 0 •• ••••• 

8. Systeemsimulatietechnieken ••• 0 •• • • 0 

8' Praktische oefeningen • 0. 0 •• 0 ••••• 

9. Simulatie van socio-economische 
systemen • 0 ••••• 0 0 • 0 ••••••• 

10. Grafische in- en uitvoer bij ordinatoren . . . 
11. Heuristische programmering en kunstmatige 

intelligentie • • • • • •• 0 • ••• 0 • •• 0 • 

12. Stochastische processen . . . . . . . . . . . 
12' Praktische oefeningen ••••••• 0 • 0 •• 

13. Ordinator hoofd- en naadapparatuur • • 0 0 

-
14. Digitale processturing • 0 0 ••• •••••• 

-

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Titularis maandag J dinsdag I woensdag I donderchg I vrijdag I zaterdag Plaats 

N. 221/z uur/jaar ' 
N . 22V2 uur/jaar 

N . 
j 

221/z uur/jaar 

N . 221/z uur/jaar 

N . 22Vz uur/jaar 

N. 22Vz uur/jaar 
' 

N . 22V2 uur/jaar 

N . 15 uur/jaar 

N: 22Yz uur/jaar ' 

N . 
! 

22Yz uur/jaar 
' 

N. 221/z uur/jaar 

N . 22Yz uur/jaar 
.. 

N . 22Vz uur/jaar 

N . ' 22Yz uur/jaar 

N: 22V2 uur/jaar 

N . 221/z uur/jaar 

N . 22Yz uur/jaar 



VI 
w 
\0 

I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

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

15. Analyse van grote systemen 0 ••• ••••• N. 22Yz uur/jaar 

15' Praktische oefeningen • 0 •• 0 ••• •••• N . 22Y2 uur/jaar 

16. Informatie- en korleertheorie • • • • • 0. 0 N . 22% uur/jaar 

16' Praktische oefeningen • • • .. 0 • •••••• N . - 15 uur/jaar 

17. Management lnformation Systems· . . . . . N . 22% uur/jaar 

18. Analysetechnieken voor soci(}-economische 
systemen 0 ••••••••• 0 0 • • ..... N. 22Y2 uur/jaar 

19. Beheer van databanken ........... N. 22Y2 uur/jaar 

I 
I 

~ 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en met 
toestemming van de raad vàn het Centrom kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee 
studiejaren aan worden gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de cursussen -waarover het examen loopt. Deze Perhandeling wordt aan de examencommissie bezorgd vóór de door lzaar 
te bepalen datum 

/ 

... 





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). 

ToelatingsvoÓrwaarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van doctor of van licentiaat in de rechten. 
Studieprogramma: cf. pag. rn. 

Duur d~r studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit: na het indienen van een vcrhandeling 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 Europese 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. 178. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit : na het indienen van een vcrhandeling 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 : Praktijkjuristen en bedrijfsleiders. 
Doel: Verstrekken van gefundeerde informatie over de recente ont

wikkelingen van de economische en financiële wetgeving in België in Euro
pees perspectief. 

timing : tien zaterdagen vanaf 7 oktober 1972. 

Programma: 
1. Concentratie van ondernemingen in nationaal en Europees verband 
2. Actuele problemen van industriële eigendom 
3. Naar nieuwe structuren in de onderneming 
4. Aspecten van het kredietbeleid 
5. Reglementering van de handelspraktijken 
6. Verzekeringen 
7. Nieuwe contractspatronen 
8. Internationale monetaire problemen 
9. Verhoudingen tussen de openbare en de particuliere sector 

10. Juridische problemen van het l;>eleid inzake economische expansie. 

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 24juli 1964). 

De licentie in de stedebouw, 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. 185 en 186. 

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, ruimtelijke ordening 
en ontwikkeling uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Hoger Instituut voor 
Stedebouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Plateaustraat 26, Gent -
Tel. 25.16.64. · 
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fACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1. De licentie in de bodemkartering: (opgericht 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 ingenieur ; 
8. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
Studieprogramma: cf. pag. 239. 

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 zijn van een van de hierna vermelde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. Jicentiaat 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. 240 en 241. 

Duur der studie: 2 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen vodr 

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 
d~ 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 : 
Endokrinologie : ~ 
Hematologie : 
Geriatrie: 

3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde ; 
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Stomatologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie in de tandheelkunde. · 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 135 te Qent, bij de hoogleraar-hoofd van dienst van de kliniek 
waar de specialisatie kan verworven worden (Tel. 22.57.41 ). 

2. Getuigsc.hrlft va~ de specialisatiestudiën in de anesthesiologie : ( opge
richt bij K.B. van 1 juni 1954). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 266. 

Duur der studie : 2 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen en na het vervullen van 
de stage, wordt aan de kandidaten het getuigschrift van de specialisatie
studiën in de anesthesiologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 135, Gent- Tel. 22.57.41. 

3. De gtaad van geneesheer-hygiënist: (opgericht bij K.B. va"n 15 juni 
. 1956 en gewijzigd bij K.B. van 21 september 1962 en bij besluiten van de 
Raad van Behe~r van 8 december 1965. 17 januari . 1968, 22 mei 1968, 16 sep-
tember 1970 en 14 juli 1971). · 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 267-268-269-270-271-272 en 273. 

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, 
Dof E) uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. K. VUYLSTEEK, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent- Tel. 22.57.41. 

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 diplmpa 
van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeidsgèneeskunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 274. 

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 
van het wetenschappelijk diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeids
geneeskunde. 
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' ' 

Finaliteit ·: na het slagen voor het examen wordt aan de kandidaten het 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. K. VUYLSTEEK, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent- Tel. 22.57.41. 

· 5. De graad van licentiaat in de sportgeneeskunde (opgericht bij besluit 
van de Raad van Beh~er van 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wett_elijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 275. · 

Duur der studie _: 1 of 2 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en na het indienen van 
een verhandeling over een vraagstuk dat bij de gedoceerde cursussen behoort, 
wordt aan de k~ndidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
sportgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen te bekomen bij PJ of. Dr. R. CLAEYS, Water
sportlaan 2, Gent- Tel. 23~50.35. 

-548-



HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

L De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : (opgericht bij 
besluit van de R~ad van Beheer van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het diploma van licentiaat in 
de lichamelijke opvoeding. 

Studieprogramma: cf. pag. 284. 

Duur.der studie: 1 jaar . . 

· Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en na het vervullen van 
de stages, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licen
tiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding uitgereikt . 

. Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Hoger Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding,· Watersportlaan . 2, Gent __: Tel. 23.50.35. 
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CENTRUM VOOR BIOCHE~IE 

(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 zijn van een van <ie hierna vermelde 
. wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 

1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkund ·ge 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 voor de landbouwiridustrieën. 

Studieprogramma: cf. pag. 287 en 288. 

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 inlichtin-gen: te bekomen op het Centrum voor Biochemie 
Ledeganckstraat 35, 9000 Gent- Tel. 2~.78.21. 

2. De licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de 
technologie. , 

T~elatingsvoorwaarden: houder zi,in 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 voor de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma: cf. pag. 289 en 290. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het indienen van een verhandding 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 tech
nologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Centrum voor Biochemie 
Ledeganckstraat 35, 9000 Gent- Tel. 22.78.21. 
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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 apr:il1?71). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's, of van de daarmee ovcreenstèmmende wetenschappelijke graden: 

I 

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. 364 en 365. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verh::mcleling 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 vao Beheer van 
8 december 1965 en 11 januari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 
1. burgerli_jk mijningenieur; 
2. burgerlijk bouwkundig ingenieur, mits het slagen voor een aanvullend 

examen over de « mijnbouw »: 

Studieprogramma: cf. pag. 366. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 
het enig examen, wordt cw.n 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 1963 en gewiizigd bii de besluiten van de Raad 
van Beheer van 8 december 1965 en 11 januari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: hoüder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden: . 
1. burgerlijk scheikundig ingenieur_; 
2. burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
3. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
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4. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
5·. '9urgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. 
Studieprogramma : cf. pag. 367 en 368. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit: na het indienen ·van een verhandeling en na het slagen voor 
het enig exam~n. 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). 

Toe1atingsvoorwaarden: 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. 

. . 
Studieprogramma: cf. pag. 369. 

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 
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 augustus 1963, gewijzigd bij de besluiten van de 
Raad van Beheer van 8 december 1965, 11 .ianuari 1967 en aangevuld bij 
besluit van de Raad van Bcheer van 28 juni 1967). 

Toela~ingsvoorwaarden : 

- Voor de richting A en B: houder zijn van het diploma van burgerlijk 
ingenieur of de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graad. . 

- Voor de richting C: houder zijn van een van de ·· hierna vermelde 
diploma's of de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden: 
1. burgerli.ik scheikundig ingenieur; 
2. burgerlijk metaalkundig ingenieur. 

Studieprogramma:· cf. pag. 370-371-372 en 373. 
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Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 
het enig examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
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. 374. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit : 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 uitge
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 · 
vai1 de Raad van Bcheer van 12 februari 1969). 

Toclatingsvoorwaardcn: houder zijn van het diploma van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur of van burgerlijk ingenieur architect. 

Studieprogramma : cf. pag. 375 en 376. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit : na het indienen van een werk over een ohderwcrp 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. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateau
straat 22, Gent- Tel. 23.38.21. 

8. De graad van bedrijfskundig ingenieur: (opgericht bij besluit van de 

Raad van Bcheer van 16 september 1970). 

Toelatingsvoorwaardcn: houder zijn van een diploma van één van de 
wettelijke academische graden van burgerlijk ingenieur of van een met die 
graden overeenstemmend wetenschappelijk 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. 377. 

Duur der studie : 2 jaar. 
Finaliteit: 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 
bedrij fskunclig ingenieur uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het. Seminarie voor Producti
viteitsstudie en -Onderzoek, SL·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 van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen (algemeen economische of bedJ;Ufseconomische richting), mits het 
slagen vóor een toelatingsexamen. 

zo houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren 
vóór de inwerkingtreding van het K.B. van 30 september 1964, mits het slagen 
voo~ een toe la jngsexamen. 

Studieprogramma : cf. pag. 395. 

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 fiscaal 
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 : (opgericht bij 
besluit van de Raad· van Beheer van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 
1 o houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

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 die van 
kracht waren vóór de inwerkingtreding van het K.B. van 30 september 1964, 
mits_ het slagen voor een toelatingsexamen. 

Studieprogramma : cf. pag. 396. 

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 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 8, Gent - Tel. Z5.74.68. 

3. De speciale licentie in de economische statistiek . en de econometrie: 
(opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van ·19 juni 1968). 

Toclatingsvoorwaarden : 
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 konin~lijk besluit van 30 september 1964, 
mits zij slagen voor een examen over :<Aanvullingen vaq. wiskunde» 
(facultatieve cursus voor de licentie in de economische wetenschappen -
algem<?cn-cconomische 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 koninklijk besluit van 30 sep
tember 1964; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische wetenschap
pen, algemeen-economische richting en bedrijfseconomische richting, 
mits zij slagen voor een examen over «Aanvullingen van de wiskunde>> 
(facultatieve cursus voor de licentie in de economische wetenschappen - . 
beide richtingen). 

Studieprogramma: cf: pag. 397 en 398. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit:. na het indienen van een verhandeling en na het · slagen voor 
het enig examen (eventueel twee examengedeelten}, wordt aan de kandidaten · 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de economische statistiek en 
de econometrie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 8, Gent - Tel. 25.74.68. 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1. De licentie in de zoötechnie: (opgericht hij besluit van de Raad van 
Beheer van 8 maart 1967). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de veeartsenijkunde of een daarmee krachtens wet
telijke bepalingen gelijkgesteld buitenlands diploma. 
Studieprogramma: cf. pag. 411. 

Duur der studie: 1 of 2 jaar. 

Finaliteit : na h~t indienen v,:m een verhandeling en na het slagen voor 
het enig examen, wordt aan d...! kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de zoötechnie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein 24, Gent- Tel. 23.37.65. 

2. Postuniversitaire cyclus over : Aktualiteitsproblemen in de pluim-
veepathologie .(titularis: A. DEVOS). . 

Programma: 22 lh uren theorie en 7 1f2 uren praktijk (demonstraties). 

Duur van de cyclus : van oktober tot mei. 

Uurregeling: afwisselend de 2•· maandag of de 21! woensdag van elke 
ma2nd t.elkens van 14 1;1. u. tot 18 u. 

Aanvuilende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein 24, Gent --Tel. 23.37.65. 
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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. 

Aan\'ullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. R. VEREIST, 
Seminarie en laboratorium voor psychologische en experimentele pedagogiek, 
H. Dunantiaan 1, Gent - Tel. 25.66.50. 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het voormeld gebied zullen 
uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één 
jaar full-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries. 

2. Speciale cyclus in de didactiek en didaxologie (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, Pastcurlaan 2, Gent - Tel. 23.59.56. 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied zullen 
uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één 
jaar full-tim~ stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries. 
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3. Tweejaarlijkse · cyclus in de ontwikkelingspsychologie : genese van de 
persoonlijkheid en beïnvloedingstechnieken: (titularis W. DE COSTER) 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van eei1 van de hierna vermelde 
diploma's: 

1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen ; 
2. 1icentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle rich-

tingen). 

Duur van de cyclus : 2 .iaar. 

Programma : 60 u. 

Finaliteit : d~ kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben 
bekomen een getuigschrift van postuniversitaire specialisatie. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. W. DE COSTER, 
Seminarie en laboratorium voor experimentele, differentiële en genetische 
psychologie (Blandijnberg 2, Gent- Tel. 23.38.21). 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied zullen . 
uitgereikt worden aàn de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één 
jaar ful1-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries. 

4. Speciale cyclus in de socio-psychologie van het bedrijfsleven: (titularis 
P. COETSIER) 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hie"rna 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: 1 jaar. 

Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben, 
bekomen een getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. P. Coetsier, labora
torium voor toegepaste psychologie CPasteurlaan 2. Gent - Tel. 23.57.14 ). 

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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5. Tweejaarlijkse cyclus in bedrijfspsychologie : (titularissen : F. MUS
SCHOOTenJ.QUAKELBEEN) 

Toelatingsvoorwaarden: 1. houder zijn van één van de hiernavermelde 
diploma's: 

a. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen 
b. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie 
c. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle rich

tingen) 

2. de houders van een ander universitair diploma, 
mits speciale toelating en op voorwaarde dat zij ten minste twee jaar werKzaam 
zijn in een personeelsdienst. 

Duur van de cyclus: 2 jaar. 

Programma: 

1. Personeelsbeleid: 75 uur- titularis: F. MUSSCHOOT 
2. Counseling: 75 uur- titularis: J. QUAKELBEEN 

Finaliteit: de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben bekomen 
een getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. F. MUSSCHOOT, 
Seminarie en Laboratorium voor toegepaste psychologie, Godshuizenlaan 4, 
B9000 Gent - Tel. 23.92.01 eri bij ProL Dr. J. QUAKELBEEN Seminarie en 
Laboratorium voor toegepaste psychologie, Coupure 160, B9000 Gent -
Tel. 23.41.77. 

Postgraduaat-specialisatie-getuigschriften op hel vermelde gebied zullen 
uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de cursus één .1aar . I uil-time 
stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan seminaries. 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie : 
(opgericht bij koninklijk besluit van 27 november 1958 ). 

Toelatingsvoorwaarden: houd~r zijn van een wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 48ó. 

Duur der studie: 1 jaar . 

Finaliteit: na het indienen van een werk over een vraagstuk dat verband 
houdt met de leerstof en 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 DE FARMACEUTISCHE.WETENSCHAPPEN 

1. De graad van industrie-apotheker : 
(opgericht bij_ K.B. van 12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de 
R~ad van Beheer van 14 juni 1967 en van 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma : cf. pag. 497 en 498. 

Du~r 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 
van de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, .Gent- Tel. 22.~7.41. · 

2. De graad van apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen: 
(opgericht bij K.B. ~an 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. 499. 

Duur der studie :· 1 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandielaten 
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 apotheker-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 196 7'). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma : cf. pag. soo~sot. 

Duur der studie : 2 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en het volbrengen van de 
stage, w·ordt aan de kandidaten het wetenschappelijk getuigschrift van 
apotheker-specialist in de medische analyse uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het secretariaat van de Faculteit 
v::m de Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, 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. 503. 

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 van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker of van een . daarmee krachtens wettelijke bepalingen 
gelijkgesteld builenlands diploma. 

Studieprogramma: cf. pag. 502. 

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: 
á. 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. ontwikkclingsplanning en -economie; 
9. publieke administratie; 

10. toegepaste wetenschappen. 

Toelatingsvoorwaarden : tot ieder van de respectieve specialiteiten wor
den de houders van het overeenkomstige universitaire einddiploma (doctor, 
licentiaat, ingenieur, apotheker e.d.) toegelaten. Degenen die niet in het 
bezit zijn van zulk overeenkomstig einddiploma, kunnen bij besluit van de 
Raad van . Beheer, op eensluidend advies van het Interfacultair Studie- en 
Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking, toegelaten worden. 

Het studieprogramma van de licentie in de ontwikkelingssamenwerking, 
die « als po~graduaat-vorming wordt georganiseerd», omvat een algemeen 
en een - op grond van de gekozen richting - gespecialiseerd gedeelte. 

Studieprogramma: cf. pag. 506 t.e.m. 508. 

« Het gespecialiseerd gedeelte» betreft de oriëntering van de eigeri 
vakspecialiteit op de problemen van de ontwikkelingslanden. 

De · Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in ·de loop 
van het volgende· academisch jaar zullen onderwezen worden. 

Bovendien moeten de gegadigden uiterlijk op de door de examencom
missie te bepalen datwn een eindestudiewerk voorleggen in de vorm van een 
"erhandeling 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 in verband met de 
cultuur en de problemen van zwart-Afrika, het Verre Oosten, Latijns 
Amerika enz.). 

Het doctoraat ih de ontwikkelingssamenwerking kan worden afgelegd 
in één van de hierboven vermelde richtingen. 

Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking worden de houders 
van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking toegelaten. 
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Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift, , 
al dan niet gedrukt, en van drie door de examencommissie aangenomen 
stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de exami
nandus verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóór 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 apri11971). 

1. De licentie 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 van de 
Staat waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

Studieprogramma : cf. p. 511 t.e.m. 518. 

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. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij de pedel, Ludcganckstraat 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 wetenschap
pelijk diploma van apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde 
universiteiten, gelijkgestelde inrich!ing of examencommissie. 

Studieprogramma : cf. p. 519~520. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het e'lig examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van apotheker-specialist in de milieusanering 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij . de pedel, Lcdcganckstraat 35, 
Gent- Tel. 22.78.21. 

3. Ingenieur in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer van 19 mei 1971 ). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van burge.rlijk bouwkundig ingenieur, van burgerlijk scheikundig 

·ingenieur, van burgerlijk ingenieur-architect, van burgerlijk werktuigkundig 
ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van land
bouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw
industrieën, mits die diploma's · uitgereikt werden door één van de sub 1 
vermelde universiteiten, gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

Studieprogramma: cf. p. 521-535. 

Finaliteit : na het aanvaarden, door de examencommissie, van een af
studeerwerk en na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van ingenieur in de milieusancring uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij de pedel, Ledeganckstraat 35, 
Gent- Tel. 22.78.21. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit van de Raad van Bcheer van 17 mei 1972) C.~-) 

1. De licentie in de informatica 

Toclatingsvoorwaarden : 
- houder zijn van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma 

van licentiaat. doctor, ingenieur of apotheker 

-vooraf geslaagd zijn voor een schriftelijk toelatingsexamen 

Leerstof en proeven : cfr. p. 537 t.e.m. 539. 

2. Het doctoraat in de informatica 

Toclatingsvoorwaardcn: houder zijn van het door de Rijksuniversiteit 
te Gent uitgereikte diploma van licentiaat in de informatica 

Proeven : cfr. p. 536 A.2. 

3. Het Speciaal Doctoraat in de informatica 

De graad van speciaal doctor in de informatica wordt uitgereikt overeen
komstig de bepalingen van het Besluit van de Raad van Bcheer van 22 juni 
1960, gewijzigd door verschillende besluiten, houdende reglcment voor de 
organisatie van het examen tot het bchalen van de graad van speciaal doctor. 

(*) Voor alle nadere inlichtingen wende men zich tot de pede~ E. MALFLIET, Plateaustraat 22, 

B-9000 Gent. 
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MEDEDELING AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academisch jaar 1972-1973: 2/10/1972 
(( (( 1973-1974: 1/10/1973 

Aanvang tweede semester : 29/1/1973 

Vakanti~perioden: 25/ 12 / 1972 - 6/ 1/ 1973 
9/ 4./1973 - 23/ 4/ 1973 

23/ 7/ 1973 - 8/ 9/ 1973 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen: 

- woensdagnamiddag, tussen 14 en 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 lett~ren en wijsbegeerte. 

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

E. MALFLIET, J. Plateaustraat 22, bureau C.0.04 
- faculteit van de farmacie, faculteit van de landbouwweten~chappen, 

faculteit van de toegepaste wetenschappen, Interfacultair Centrum voor 
Informatica. 

H. RAES, Pasteürlaan 2, bureau 111.044 
- faculteit van de diergeneeskunde, faculteit voor de psychologische 

en pedagogische wetenschappen, hoger instituut voor kunstgeschiedenis 
en oudheidkunde, faculteit van de economische wetenschappen. 

E. VERBEKEN, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05 
- faculteit van de wetenschappen, hoger instituut voor lichameli1ke 

opvoeding, Interfacultair Centrum · voor lucht-, water en bodemver
ontreiniging, Interfacultair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. 

U. WILLEMS, Universiteitstraat 16, 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 : Kantienberg 40 - - Tel. 22.69.61. 

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. 
(zaterdag gesloten). 
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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, dinsdag en 

-donderdag). 
- 's namiddags tussen 14 en 17u30. 

e. Afdeling buitenlandse studenten: 
.- 's voormiddags tussen .9 en 12 u. (behalve op dinsdag en dond~rdag). 
- 's namiddags tussen 14 en 17 u. (behalve op maandag, woensdag en 

vrijdag). 

2. Dienstvoor Inwendige Ziekten- Tel. 22.57.41 (10 lijnen)- toestel2335. 

Afdeling: Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Aca
demisch Ziekenhuis. 
Medische hulp aan studenten. 
Con·sultatie: woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. 

3. Dienst voor Studieadvies, Bagattenstraat 168- Tel. 23.88.77. 

- ièdere voormiddag, tussen 8u30 en 12 u; 
- iedere namiddag, tussen,14 u en 17u30. 

(zater~ag gesloten) 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Bagattenstraat 168 - Tel. 23.88.77. 

- iedere voormiddag, tussen 8u30 en 12 u ; 
-:- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u ; 

5. ·Bureau voor Psychologische Raadgeving, Kantienberg 38 - T~ l. 21.29.61. 

- iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u; . 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

6. Dienst voor Levende Talen 

* ** 

Zoals elk jaar organiseert de dienst voor Levende Talen van de Rijksuniver
sitçit te Gent Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse 
lessen. 
In voorkomend geval eventueel nog andere moderne talen, ook voor gevor· 
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 8, 9000 Gent, 1 e verdieping, vóór 5 oktober 1972. 
Regeling van de lesuren en indeling in groepen op dinsdag 10 okfober 1972, 
in Audit~rium ·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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MEDEDELING I.V.M. DE VERPLICHTE VERZEKERING 
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING 

De studenten die in · België onderwijs van het derde niveau volgen bij 
een instelling voor dagonderwijs (post-secundair onderwijs) worden ervan 
verwittigd dat zij verzekeringsplichtig zijn bij toepassing van het koninklijk 
besluit van 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte 
verzekering voor genees·kundige verzorging lot d-~ studenten van het hoger 
onderwijs. Deze verzekeringsplicht treft natuurlijk niet dç studenten die 
reeds rechthebbenden zijn van een Belgisch of buitenlands, wettelijk of 
reglementair stelsel van verplichte geneeskundige zorgenverzekering (o.a. als 
persoon ten laste of als werknemer). Het bestaan van een privaat verzekerings
contract ontslaat hen niet van deze verplichting. 

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

De studenten worden er eveneens op gewezen dat bij laattijdige aan
sluiting alle vervallen maandelijkse bijdragen (100 F of 140 F indien de 
student personen ten laste heeft) moeten betaald worden eventueel verhoogd 
met 10 pct. De verzekeringsplicht neemt in beginsel een aanvang bij het begin 
van het eerste .schooljaar (derde niveau) ; nochtans kan op aanvraag van de 
betrokkene de aansluiting reeds vanaf de datum van 1 juli toegestaan worden. 

/ 

-570-



D/ I 972/0634/4 


