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MEDEDELING AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academiejaar 1980 - 1981: 06/10/1980 
1981 - 1982: 05/10/1981 

Aanvang tweede semester : 02/02/81 

Vakantieperioden: 22/12/1980 - 03/01/1981 
06/04/1981 - 18/04/1981 
27/07/1981 - 12/09/1981 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen : 
- woensdagnamiddag, tussen 14 en 17 u. 
- vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 11 u. 
bij de hierna vermelde verantwoordelijken voor hun respectieve faculteiten, insti
tuten, centra en school : 

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

G. DE SMAELE, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05 
- faculteit van de wetenschappen 

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 toegepaste wetenschappen, Inter

facultair Centrum voor Informatica, Interfacultair Centrum voor Management; 

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

de, hoger instituut voor lichamelijke opvoeding; 

H. RAES, Hoveniersberg 4, bureau 0.30 
- faculteit voor psychologische en .pedagogische wetenschappen, hoger insti

tuut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde, faculteit van de economische 
wetenschappen, Interfacultair Centrum voor de studie van lucht-, water
en bodemverontreiniging. · 

U. WILLEMS, Universiteitstraat 4, bureau 0.162 
- faculteit van de rechtsgeleerdheid, School voor Criminologie, . hoger in.sti

. tuut voor stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Interfacultair 
Centrum voor ontwikkelingssamenwerking. 

LET OP! - Iedere verandering van studiegroep moet aán de Rector schriftelijk 
worden aangevraagd vóór 1 november 1980. 

- Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving vereist. 
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Volgende diensten kunnen eveneens geraadpleegd worden : · 
1. De sociale Dienst: St.-Pietersnieuwstraat 45 - Tel. 23 55 82 

a. Hoofdmaatschappelijke assistente: 
b. Afdeling studiebeurzen : 
c. Afdeling jobdienst : 
d. Afdeling buitenlandse studenten: 

- 's voorm!ddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag) 
- woensdagnamiddag tussen 13.30 en 17 u. 

e A.fdeling kamerdienst· : 
- iedere namiddag tussen 13u .30 en 17u. 

2. Dienst voor Inwendige Ziekten - Tel. 22 57 41 (10 lijnen) - toestel 2335. 
Afdeling: A)gemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Academisch 
Ziekenhuis. 
Medische hulp aan studenten. 
Consultaties: woensdagnamiddag van 14 u tot 16 u. 

3. Dienst voor Studieadvies, Bagattenstraat 168 - Tel. 23 88 77 
- iedere voormiddag, tussen 8.30 u en 12 u.; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Bagattenstraat 168 - Tel. 23 88 77 
- iedere voormiddag, tussen · 8. 30 u en 12 u.; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u.; 

5. Bureau voor Psychologische Raadgeving, Kantienberg 38 - Tel. 21 29·61 
- iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u.; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

I 
I 
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MEDEDELING I.V.M. DE VERPLICHTE VERZEKER-ING 
VOOR GENEESKUNDIGE .VERZORGING 

De studenten die in België onderwijs van het derde niveau volgen bij een in
stelling voor dagonderwijs (post-secundair onderwijs) wor.den 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 
geneeskundige verzorging tot de studenten die reeds rechthebbende zijn van een 
Belgisch of buitenlands, wettelijk of reglementair stelsel van verplichte geneeskun
dige zorgenverzekering (o.a. als persoon ten laste of als werknemer). Het bestaan 
van een privaat verzekeringscontract ontslaat hen niet van deze verplichting. 

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

De studenten worden er eveneens op gewezen dat bij laattijdige aansluiting 
alle vervallen maandelijkse bijdragen (200 F of 280 F indien de student personen 
ten laste heeft) moeten worden eventueel verhoogd met 10 pct. De verzekerings
plicht 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. 
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Toelatingsvoorwaarden tot de onderscheidene graden, die 
aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen behaald worden 

DE ACADEMISCHE (OF WETT~LIJKE) GRADEN 

A. Opsomming 

De academische graden, die aan de Rijksuniversitéit 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 fjlologie; 
kandidaat in de rechten; 
kandidaat in de wetenschappen; 
kandidaat in de farmaceutische wetenschappen; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen; 
kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen; 
kandidaat in de tandheelkunde; 
kandidaat burgerlijk ingenieur; 
kandidaat -landbouwkundig ingenieur; 
licentiaat in de wijsbegeerte; 
licentiaat in de geschiedenis; 
licentiaat in de klassieke filologie; 
licentiaat in de Romaanse filologie; 
licentiaat in de Germaanse filologie; 
licentiaat in de rechten; 
licentiaat in ·het notariaat; 
licentiaat in de · wetenschappen; 
licentiaat in de tandheelkunde; 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs; 
doctor in de letteren en wijsbegeerte; 
doctor in de rechten; 
doctor in de wetenschappen; 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
doctor in de diergeneeskunde; 
apotheker; 
burgerlijk bouwkundig ingenieur; · 
burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
burgerlijk scheikundig ingenieur; 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; _ 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur; 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur; 
burgerlijk ingenieur -architect; 
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid; 
landbouwkundig ingenieur; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën; 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
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B. Toelatingsvoorwaarden 

I. 

I. Worden, met ingang van 1 oktober 1965, toegelaten tot alle universitaire stu
diën welke voorbereiden op een wettelijke graad (behalve tot de studieën van bur
gerlijk ingenieur): 

A. de houders van een getuigschrift van hogere middelbare studiën, · die 
bovendien het bekwaamheidsdiploma, dat toegang verleent tot het hoger onder
wijs, heb.ben behaald. 

- Het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs en het bekwaamheidsdi
ploma 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 onderwijs. 

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische school, 
van het kunstonderwijs of van bewaarschooh nderwijzeres, die bovendien het 
bekwaamheidsdiploma hebben behaald dat toe~ang verleent tot het hoger onder
wijs. 

- Het diploma van een hogere secundaire technische school wordt uitge-
~b: . 

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

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

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

- Het diploma van bewaarschoolonderwijzeres wordt uitgereikt : 

1. door een inrichting voor lager normaal onderwijs; 
2. door de examencommissie van de staat voor het normaal onderwijs voor 

bewaarschoolonderwijzeressen. 

- Het bekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt : 

1. door de school zelf of door de examencommissie van de staat; 
2. voor de houders van het door de examencommissie van de staat uitgereikte 

diploma van hoger secundair onderwijs : door de examencommissie van 
de staat voor het hoger secundair onderwijs. 

3. voor de houder van een diploma voor bewaarschoolonderwijzeres uitgereikt 
door een inrichting voor lager normaalonderwijs of door de examencommis
sie van de ·staat voor het normaalonderwijs voor bewaarschoolonderwijze
ressen, door de examencommissie van de · staat voor het normaalonderwijs 
voor bewaarschool~~d~twiiz~ressen. 

C. De houders van een diploma, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor het 
toelatingsexamen, en dat uitgereikt is: 
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I. door een examencommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat in 
de wiskundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige wetenschap
pen, kandidaat-landbouwkundig ingenieur' of kandidaat burgerlijk inge
nieur. 

2. door de examencommissie van de staat v~or het hoger middelbaar onder
wijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk ingenieur. 

D. De houder van een diploma van geaggregeerde voor het lager secundair 
onderwijs, algemene vakken. 

E. De houders van een diploma van technisch ingenieur. 

F. De houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelin
gen), behaald vóór I januari I965 en die bovendien een wettelijke of wetenschap.: 
pelijke graad van kandidaat hebben behaald in een universiteit, een daarmede · 
gelijkgestelde inrichting of vóór de examencommissie van de Staat voor het uni
versitair onderwijs, eveneens behaald vóór I januari I965. 

G. De houders van diploma's of getuigschriften, behaald in buitenlandse 
inrichtingen voor secundair onderwijs of in krachtens een internationale overeen
komst in België opgerichte inrichtingen voor secundair onderwijs, die gelijkwaar
dig erkend zijn met de gehomologeerde diploma's en getuigschriften van het 
hoger middelbaar onderwijs en van het hoger secundair technisch onderwijs en 
het bekwaamheidsdiploma onder bij wettelijke beschikkingen bepaalde voorwaar
den. 

Il. Worden, met ingang van I oktober I965, toegelaten tot de graad varr kandi
daat burgerlijk ingenieur, de houders van een diploma, waaruit blijkt dat zij ge
slaagd zijn voor het toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

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

2. door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar onder
wijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk ingenieur. 

OVERGANGSBBPALINGEN 

Voor de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift oud sfelsel 
(afdelingen Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Wetenschap
pelijke of Wetenschappelijke B), dat onder de vóór I januari I965 geldende voor
waarden behaald werd, blijft het universitair onderwijs toegankelijk onder de 
vóór deze datum geldende voorwaarden. 

Indien zij echter het voordeèl van de omnivalentie willen genieten, moeten 
zij het bekwaamheidsdiploma behalen, dat toegang verleent tot het hoger onder
wijs ten overstaan van de examencommissie van de' staat voor het hoger middel
baar onderwijs; 
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Il. 

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 
gesçhiedenis heeft behaald; 

c) van licentiaat in de klassieke filologie, indien hij niet de graad van kandidaat 
in de klassieke filologie heeft behaald; 

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

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

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

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

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

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

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

k) van licentiaat in de tandheelkunde, indien hij niet hetzij de graad van kandi
daat in de geneeskundige wetenschappen, hetzij de graad van kandidaat in de 
tandheelkunde heeft behaald; 

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

m) van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, indien hij niet de 
graad van licentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van 
licentiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filologie, 
van licentiaat in de Germaanse filologie of van licentiaat in de wetenschappen 
heeft behaald; 

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

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

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

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

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

s) van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, indien hij niet de overeenstem
mende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, in de 
wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergeneeskunde, 
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van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, van bur
gerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

lil. 

Niemand wordt tot het examen toegelaten, zo hij niet aan zijn studiên de bij, 
de . wet voorgeschreven duur heeft gegeven. Deze duur wordt, voor de eerste gra
den, .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 examinandus de onmiddellijk 
voorafgaande graad verworven heeft. 
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DE WETENSCHAPPELIJKE GRADEN (*) 

A. Opsomming 

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

Kandidaat in de moraalwetenschap; 
Kandidaat in de kunstg'eschiedenis en oudheidkunde; 
Kandidaat in de Oosterse filologie; 
Kandidaat in de Slavische filologie; 
Kandidaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen; 
Kandidaat in de lichamelijke opvoeding; 
Kandidaat burgerlijk natuurkundig ingeqieur; 
Kandidaat in· de economische wetenschappen; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen; 
Licentiaat in de moraalwetenschappen; 
Licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde; 
Licentiaat in de Oosterse filologie; 
Licentiaat in de Slavische filologie; 
Licentiaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Licentiaat in de staats- en bestuurswetenschappen; 
Licentiaat in de sociale wetenschappèn; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap; 
Licentiaat in de sociologie; 
Licentiaat in de criminologie; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding; 
Burgerlijk natuurkundig ingenieur; 
Licentiaat in de economische wetenschappen; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de moraalwetenschappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis en 

oudheidkunde; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filologie; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de Afrikaanse geschiedenis 

en filologie; 
Geaggregeerde voor het hoger ecundair onderwijs in de staats- en sociale weten-

schappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de rechten; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de lichamelijke opvoeding; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschap-

pen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de psychologische en peda

gogische wetenschappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de landbouwwetenschap

pen; 

(*) Deze opsomming bevat niet de postgraduaat-cyclussen die in diverse faculteiten, instituten en 

centra kunnen gevolgd worden. 
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Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische weten-
schappen; 

Doctor in de moraalwetenschap; 
Doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde; 
Doctor in de Oosterse filologie; 
Doctor in de Slavische filologie; 
boctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Doctor in de staats- ·en bestuurswetenschappen; 
Doctor in de sociale wetenschappen; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap; 
Doctor in de ) sociologie; 
Doctor in de criminologie; 
Doctor in de lichamelijke opvoeding; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen; 
Doctor in .de economische wetenschappen; 
Doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen; 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen; 
Speicaal doctor in de moraalwetenschap; 
Speciaal doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde; 
Speciaal doctor in de Oosterse filologie; 
Speciaal doctor in de Slavische filologie; 
Speciaal doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Speciaal doctor in de economische wetenschappen; 
Speciaal doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen; 
Doctor !n de tandheelkunde. 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

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

betreffende de wettelijke graden bepaald in de gecoördineerde wetten op het toe
kennen van de academische graden en het programma van de universitaire exa
mens (1); 

2° wetenschap~lijke diploma's die niet overeenstemmen met de diploma's 
betreffende de wettelijke graden (2). 

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

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

a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofdstuk 11 
van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische 
graden en het programma van de universitaire examens (3); 

(1) Zie A. p. 7 : opsomming van de academische graden. 
(2) Zie de programma's van de onderscheiden faculteiten, school, instituten en centra der R. U .G. 
(3) Zie B.l. p. 8: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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b) zij die geslaagd zijn voor een · toelatingsexamen ingericht door de universi
teit; 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig geachte 
studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eensluidend advies van 
de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofdstuk 11 
van titel I van voornoemde wetten (3). 

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

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

a) de graden van kandidaat, licentiaat, geaggregeerde. door het hoger secun
dair onderwijs, doctor, ingenieur of speciaal doctor; 

b) gespecialiseerde studiën; 

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

1 o tot de studiën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat worden 
toegelaten : · 

a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofdstuk 11 
van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische 
graden en het programma van de universitaire studiën (3); 

b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen ingericht door de universi
- teit; 

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

2 o toegelaten worden tot de studiën die leiden tot de graden van licentiaat 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 leidèn tot de graad van doctor, zij die de overeenkomstige graad van 
licentiaat hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van speciaal doc
tor, zij die de overeenkomstige graad van doctor hebben behaald; 

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

wijs; 

twee jaar voor de graad van kandidaat; 
twee jaar voor de graad van licentiaat; 
drie jaar voor de graad van ingenieur; 
één jaar voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onder-

één jaar voor de graad van doctor; 
twee jaar voor de graad van speciaal doctor. 

(3) Zie B.I. p. 8: toelatingsvoorwaarden tot de academische gradeq. 
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Voor de eerste graad wordt de duur van de studiën gerekend van het tijdstip 
af waarop de examinandi voldaan hebben aan de toelatingsvereisten, voor de 
andere graden van het tijdstip af waarop de examinandi de onmiddellijke 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 Beheer 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 interfacultair centrum. 

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

Ze vermelden de stof waarover het examen liep en bevestigen dat de regle
mentaire voorschriften wat betreft de duur van de studiën en de openbaarheid 
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. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij besluit van de Raad van Beheer der 
Rijksuniversiteit te Gent van 26 februa~i 1964, 17 januari 1968 en 9 
oktober 1968. 

ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2. 1 o en 2°, koninklijk besluit van 19 
december 1962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur 
in de moraalwetenschappen : de houders van een gehomologeerd getuigschrift van 
Latijns-wiskundige humaniora (*), van Latijn-wetenschappelijke humaniora (*), 
van modern-wetenschappelijke humaniora (*), van een gehomologeerd of erkend 
getuigschrift van modern-economische humaniora (*). 

- Behoudens de in art. 2 van het koninklijk besluit van 19·december 
1962 vermelde personen worden toegelaten tot de kandidatuur in de moraal
wetenschap, degenen die slagen voor het toelatingsexamen dat wordt afgelegd ten 
overstaan van een door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte aangestelde 
commissie en dat de volgende vakken omvat : 
1. Een verhandeling (in het Nederlands); 
2. Korte inhoud van en commentaar op een uiteenzetting van ongeveer 20 minu

ten over een onderwerp van algemene aard; 
3. Ondervraging over de aktieve kennis van een tweede taal (naar keuze van de 

kandidaat; behalve het Nederlands); 

(*) Behaald onder de vóór I januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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4. Een vak te kiezen uit (cf. leerplan van de nieuwe humaniora, wetenschappelijke 
afdeling); 
- geschiedenis; 
-aardrijkskunde; 
-biologie; 
-wiskunde; 
- Frans (passief); } 
- Engels (passief); 
- Duits (passief); 

voor zover niet gekozen als 3. 

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.- Behoudeqs de in art. 1, koninl< .ijk bésluit van 11 juli 1959, ver
melde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de handelsweten
schappen (bedoeld wordt economische wetenschappen): dé houders 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 de R.U.G. van 9 oktober 1968). 

ARTIKEL 6. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de 
wetenschappelijke graad van kandidaat in de scheikunde, in de aard- en delfstof
kunde, in de aardrijkskunde, in de biologie, in de farmaceutische wetenschappen, in 
de diergeneeskundige wetenschappen of in de geneeskundige wetenschappen : de 
houders van een gehomologeerd getuigschrift van modern-wetenschappelijke huma
niora, van een gehomologeerd of erkend getuigschrift van modern-economische 
humaniora. 

ARTIKEL 7. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de 
wetenschappelijke graad· van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licen
tiaat in de tandheelkunde : de houders van het wetenschappelijk diploma van kan di
daat in de geneeskundige wetenschappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, door de Vrije Universiteit te Brussel, door de Katholieke Universiteit te Leu
ven, 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 wetenschappelijke 
graad van apothek~r: de houders van eèn 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. 
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ARTIKEL 8. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 28 augustus 
1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de licha
melijke opvoeding: de houders van een gehomologeerd of erkend getuigschrift 
van modern-economische humaniora (*). 

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

Nochtans moeten, uiterlijk bij het examen van het derde doctoraat, ct'e cur
sussen van de kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen en waarover nog 
geen examen werd afgelegd geregulariseerd worden. 

\ 

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

D. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij besluit van het Vast Bureau 
van de Rijksuniversiteit te Gent van 13 februari 1973. 

De houders van een buitenlands diploma of eindstudiegetuigschrift, dat toe
gang geeft tot één der wettelijke academische graden van kandidaat vermeld in 
art. 1 van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden 
en het programma van de universitaire e~amens, -worden toegelaten tot alle door 
de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikte wetenschappelijke graden van kandidaat 
die niet met de wettelijke graden overeenstemmen, met uitzondering van kandi
daat burgerlijk natuurkundig ingenieur. 

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

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

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

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

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

(*) Behaald onder de vóór I januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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Reglement vastgesteld bij besluit van d~ Raad van Beheer van 11 juli 1973 en 
zoals later gewijzigd (laatste wijziging 15 februari 1980). 

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

I 

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

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

De leden van de examencommissie belast met het afnemen van het examen 
voor een studiejaar van een discipline zijn de leden van het onderwijzend perso
neel die effectief de leerstof hèbben gedoceerd, weze het een keuzevak, ongeacht 
of zij al dan niet verbonden zijn aan de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum; indien aldus de getalsterkte vijf niet wordt bereikt, worden in de com
missie titularissen van verwante cursussen opgenomen om het aantal leden op ten 
minste vijf te brengen. Wanneer het evenwel ·een bijkomend of aanvullend exa
men geldt of wanneer de examenstof minder dan vijf cursussen omvat, bestaat de 
examencommissie uit ten minste drie leden. 

Indien een leerstof tijdens het academisch jaar door een overeenkomstig de 
wettelijke en reglementaire bepalingen aangestelde plaatsvervanger volledig gedo
ceerd is, maakt de plaatsverva~ger van rechtswege deel uit van de examencom
missie. Indien een reglementair aangestelde plaatsvervanget: de stof gedeeltelijk 
gedoceerd heeft, beslist de raad van de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum wie tot de examencommissie behoort: de plaatsvervanger of plaatsver
vangers, (en, zo er meer zijn, welke), of de titularis, of de titularis en de plaats
vervanger (s). 

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

De in de alinea's 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde leden van de examencom
missie voor het laatste studiejaar van een discipline kunnen als leden van de exa
mencommissie coöpteren de leden van het onderwijzend personeel of wetenschap
pelijk personeel, die zij overeenkomstig alinea 2 van artikel 10 aangesteld hebben 
als · commissarissen belast met de beoor~eling van verhandelingen van laatste
jaarsstudenten in die discipline; de coöptatie van elke commissaris als lid van de 
examencommissie geldt alleen voor de beraadslaging betreffende de examinandi, 
wier verhandelingen hij mede heeft beoordeeld. 

Iedere examencommissie stelt haar voorzitter en haar secretaris aan. 

ARTIKEL 3. - Indien een lid van de examencommissie om een wettige 
reden (zoals ziekte, afwezigheid in het buitenland met toestemming van de rector, 
gevallen van overmacht) verhinderd is te ondervragen, deelt hij zulks onmiddel
lijk schriftelijk mede aan de voorzitter van de examencommissie. 
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In dit geval mag de faculteit, de school, het instituut, het centrum en, in 
dringende gevallen, de examencommissie of, desnoods, de voorzitter van de exa
mencommissie een lid van het onderwijzend of van het wetenschappelijk perso
neel aanstellen om hem te vervangen. 

Wanneer een lid van de examencommissie op de door de raad vastgestelde 
dagen en uren niet ondervraagt, mag hij door de commissie of, desnoods, door 
de voorzitter van de examencommissie vervangen worden door een ander lid. De 
voorzitter meldt een en ander aan de rector. 

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

Deze roosters worden derwijze opgemaakt dat door het inlassen van een zo 
groot mogelijk aantal . dagen tussen iedere ondervraging (cursus) een behoorlijke 
spreiding over de totale examenperiode bekomen wordt. 

In het bijzonder moeten de examinatoren die in het begin van de eerste exa
menperiode, waarvan sprake in artikel 6, wensen te ondervragen, daartoe de 
toestemming van de faculteit, de school, het instituut of het centrum verkrijgen; 
zij stellen, met de instemming van de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum de roost.er van hun ondervragingen derw: JZe samen, dat de ondervragin
gen het normaal verloop van het onderwijs niet hinderen. 

Ondervragingen mogen slechts plaatshebben over de cursussen waarvan de 
leerstof in een bepaald studiejaar volledig gegeven is. 

ARTIKEL 5. -vóór de aanvang van de examens delen de faculteiten, scho
len, instituten of centra aan de rector de rooster mede van de examens, met ver
melding van de lokalen waarin de ondervragingen zullen geschieden. 

11. Examenperioden 

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

De eerste vangt aan op de maandag van de zestiende week van het acade
misch jaar en eindigt op de zaterdag van de tweeënveertigste week van het acade
misch jaar. Gedurende deze eerste periode mogen evenwel geen examens worden 
afgenomen tijdens de maanden maart en april, en tussen 1 en 15 mei mogen 
alleen praktische (onder meer klinische) examens worden afgenomen. 

De tweede vangt aan op de maandag van de vijftigste week van het acade
misch jaar en eindigt vóór 1 november van het daaropvolgende academisch jaar. 

De examens mogen uitsluitend tijdens die perioden plaatshebben. 

Waar het nodig is kunnen de faculteiten en instituten, in afwijking van de 
voorgaande alinea's, ten behoeve van de licentiaten, de landbouwingenieurs en de 
ingenieurs voor de · scheikunde en de landbouwindustrieën, de apothekers, die de 
aggregatie voor het hoger secundair onderwijs wensen te behalen, een buitenge
wone examenperiode organiseren die gedeeltelijk of zelfs geheel mag vallen in de 
eerste periode waarvan sprake in het begin van dit artikel. 
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ARTIKEL 7. - In geen geval mag op zon- en feestdagen of tijdens de 
vakanties worden ondervraagd; op de andere dag~n mag worden ondervraagd 
tussen 8 en 19 uur. De examinandi die volgens de rooster vóór de middag worden 

. opgeroepen moeten vóór lunchtijd worden ondervraagd; .zij die na de middag 
worden-opgeroepen moeten vóór 19 uur worden ondervraagd. 

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

Alvorens een examinandus die aan de eerste examenperiode heeft deelgeno- · 
men, zich voor de tweede examenperiode mag aanmelden, moet een beraadsla
ging hebben plaatsgehad over het geheel van de examenstof van zijn studiejaar. 

111. Werkzaamheden van de examencommissie 

ARTIKEL 9. - De examens -omvatten naast (een) mondeling(e) gedeelte(n) 
ook de bij wet of besluit of door de examencommissie opgelegde schriftelijke 
gedeelten. 

Iedere examinandus mag, wanneer hij daartoe ernstige redenen kan laten gel
den, aan de voorzitter van de examencommissie de toelating vragen om, in plaats 
van het mondeling examen, een schriftelijk examen af te leggen, hetzij over de 
stof van een of meer cursussen, hetzij over de vol ~dige examenstof. 

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

Nochtans moet elke verhandeling worden onderzocht door drie commissaris
sen, waarvan er ten minste een tot het onderwijzend personeel moet behoren en 
die worden aangesteld door de in de alinea's 2, 3 en 4 van artikel 2 bedoelde 
leden van de examencommissie voor het laatste studiejaar van de betrokken disci
pline. De examencommissie houdt rekening met hun drie individuele beoordelin
gen of met het gemiddelde van hun beoordelingen. Elke commissaris moet schrif
telijk verslag uitbrengen over elke door hem onderzochte verhandeling en een 
waardecijfer toekennen aa~ elke verhandeling. 

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

ARTIKEL 12. - Elke voor een examenperiode ingeschreven examinandus, 
die zich voor geen enkele ondervraging aanmeldt of die het examen niet beëin
digt, dient de secretaris van de examencommissie daarvan onmiddellijk schrifte
lijk op de hoogte te brengen, met vermelding van de redenen van zijn terugtrek
king. Indien hij het examen niet begint of niet beëindigt om medische redenen, 
moet hij een medisch attest voegen bij zijn schriftelijke mededeling. Zijn medede
ling en eventueel medisch attest worden bewaard door de secretaris van de exa
mencommissie. 

ARTIKEL 13. - Niemand mag deelnemen aan het examen van een echtge
noot of van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad. 
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ARTIKEL 14. - De examens zijn openbaar en worden afgenomen in uni
versitaire lokalen door de raad van de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum aangewezen, die toegankelijk Zijn voor het publiek en die vermeld wor
den in een beficht, dat vooraf ad valvas of aan de deur van het aangegeven 
lokaal wordt uitgehangen. 

ARTIKEL 15. - Bij flagrant~ tekortkoming van een examinator kan de 
examinandus de voorzitter van de examencommissie verzoeken het gewraakte feit 
aanhangig te maken bij de examencommissie. 

IV. Beraadslaging van de examencommissie 

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

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

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

In de tweede examenperiode wordt de examinandus vrijgesteld van ondervra
ging over de cursussen waarvoor hij tijdens de eerste examenperiode van het
zelfde academisch jaar tenminste op voldoende wijze geslaagd is. Die vrijstellin
gen kunnen derhalve enkel worden toegestaan aan studenten die aan alle examens 
van het jaarprogramma hebben deelgenomen. 

ARTIKEL 17. - De leden van de examencommissies zijn verplicht de 
beraadslaging bij te wonen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In geval een 
lid wettig verhinderd is deelt het lid zulks mede aan de voorzitter van de examen
commissie. 

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

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

Een examencommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste 
drie vijfden van haar leden, die met de ondervraging over voor alle examinandi 
verplichte cursussen van een bepaald studiejaar belast zijn, aanwezig zijn, en, 
indien de examencommissie uit minder dan vijf leden bestaat, wanneer ~r drie 
aanwezig zijn. 

AR:OKEL 18. - De beraadslagingen van de examencommissies zijn geheim. 

Onmiddellijk na de proclamatie van de examenuitslagen wordt aan de niet 
geslaagde examinandi de gelegenheid geboden met de examinatoren en met de 
voorzitter van de examencommissie hun resultaten te bespreken. Hun . wordt 
medegedeeld waarom zij uitgesteld of afgewezen werden, on~er meer: 
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-wegens ontoereikende prestaties voor het geheel van qe cursussen of voor 
bepaalde cursussen, met vermelding van de aard van de tekortkomingen; 

- of wegens afwezigheid zonder wettige reden. 

V. Bekendmaking van de uitslagen 

ARTIKEL 19. - De voorzitters van de examencommissies maken, in open
bare zitting, de resultaten van de beraadslagingen bekend. 

De faculteiten, scholen, instituten of centra mogen een speciale plechtigheid 
organiseren voor het uitreiken van het einddiploma. 

VI. Slotbepalingen 

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

Reglement voor de examens voor het behalen van de graden van doctor met 
proefschrift, van geaggregeérde voor het hoger onderw_ijs en van speciaal doctor. 

Reglement vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973 en 
zoals later gewijzigd. 

I. Gemeenschappelijke bepalingen 

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

De examencommissie voor de graad van doctor met proefschrift .telt ten 
minste zeven leden, behorend tot het onderwijzend personeel, de deken van de 
faculteit of de voorzitter van de school, het instituut of het centrum inbegrepen. 
Voor de examens van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en speciaal doctor 
behoren alle leden van het onderwijzend personeel, die lid zijn van de raad van 
de faculteit, de school, het instituut of het centrum, tot de examencommissie. In . 
geval de examencommissie, de deken of de voorzitter inbegrepen, niet tien leden 
telt, wordt ze tot dit getal uitgebreid met leden van het onderwijzend personeel 
van de universiteit. 

In een examencommissie voor de graad van doctor met proefschrift, van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor, mag om het even 
welk persoon, wiens medewerking noodzakelijk wordt geacht, opgenomen wor
den door de ingestelde examencommissie. 

De kosten die gepaard gaan met de opneming in de examencommîssie van 
personen, die niet tot de universiteit behoren, vallen ten laste van het patrimo
niumkrediet van de betrokken faculteit of van het betrokken instituut. 

ARTIKEL 2. - Als voorzitter van de examencommissie fungeert de deken 
van de faculteit of de voorzitter van de school, het instituut of het centrum. 
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De examencommissie stelt een van haar leden aan als secretaris. 

De beraadslagingen van de examencommissie zijn geheim. 

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

van een of meer stellingen, zoals voorzien bij de wet of het besluit tot oprich
ting van de bed?elde graad; 

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

§ 2. De examens voor de graden van geaggregeerde· 
voor het hoger onderwijs en van speciaal doctor omvatten: 

1) het indienen van een gedrukt, oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, dat 
een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap is, en van drie bijkomende 
stellingen. Het proefschrift mag gedrukt zijn volgens het typografisch of vol
gens het «offset» procédé; 

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

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

ARTIKEL 4 . .,....- De onderwerpen van het proefschrift en van de bijkomende 
stelling(en) vo~r het behalen van de graad van doctor moeten door de examen
commissie worden aangenomen. 

De onderwerpen van het proefschrift en van de bijkomende stellingen voor 
het behalen van de graden 'van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en van 
s'peciaal doctor mogen door de examinandi vrij worden gekozen. 

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

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

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

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

gewenste graad kan behaald worden; 
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2) een nota over de vroegere studiën en eventueel over de wetenschappelijke titels 
en publikaties van de aanvrager; 

3) ten minste drie exemplaren van het proefschrift en van de bijkomende 
stelling( en). 

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

ARTIKEL 8. - Elk lid van de leescommissie waarvan sprake in § 2 van 
artikel 9 of in § 1 van artikel 13 stelt persoonlijk een schriftelijk en gemotiveerd 
verslag op over het proefschrift, kent aan het proefschrift een waardecijfer toe en 
ondertekent zijn verslag. 

Il. Bijzondere bepalingen 

A. Voor de graad van doctor 

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

§ 2. Zo de examencommissie de onderwerpen van het 
proefschrift en van de stelling(en) aanneemt, stelt zij uit haar leden een leescom
missie samen, die ten minste drie en ten hoogste vijf leden moet omvatten. Ten 
minste een maand en ten hoogste drie maand na haar aanstelling- beraadslaagt de 
examencommissie over de door de leden van de leescommissie schriftelijk inge
diende, gemotiveerde verslagen en beslist zij bij volstrekte meerderheid van haar 
aanwezige leden over het al dan niet toelaten van de examinandus tot de verdedi
ging van het proefschrift en de stelling(en). 

§ 3. De beslissing wordt aan de examinandus medegedeeld 
binnen de acht dagen. nadat ze genof!len is. Indien ze gunstig is wordt de exami
nandus toegelaten tot de verdediging van het proefschrift en de bijkomende stel
ling(en). De verdediging vindt plaats voor de examencommissie, ten laatste een 
maand na de beslissing tot toelating tot de verdediging. 

ARTIKEL 10. - De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de verdedi
ging, die ten minste acht dagen vooraf worden bekendgemaakt aan de examinan
dus door middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, evenqlS aan 
belangstellenden via een bericht in de pers en ad valvas in de universit,eit. 

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

ARTIKEL 12. - De examencommissie kan slechts geldig beraadslagen wan
neer ten minste drie vijfden van haar leden aanwezig zijn, zowel wat de toepas
sing van artikel 9, § 2, als van artikel 11 betreft. 

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

ARTIKEL 13. - § 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 geheel is voldaan, wor
den in de eerstvolgende vergadering van de faculteit, de school, het instituut of 
het centrum de examencommissie en een leescommissie aangesteld. De leescom
missie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden van de examencommis
sie. Indien het proefschrift en de ~ijkomende stellingen in gedrukte vorm zijn 
.aangeboden, wordt van meet af aan een exemplaar aan elk lid van de examen-
commissie overgezonden. 

§ 2. Ten minste een maand en ten hoogste drie maand na 
de aanstelling van de leescommissie beraadslaagt de examencommissie over de 
door de leden van de leescommissie schriftelijk ingediende, gemotiveerde versla
gen en beslist zij over het al dan niet toelaten van de examinandus tot de verdedi
ging van het· proefschrift e_n de bijkomende stellingen. Deze , toelating impliceert 
de toelating tot drukken (voor zover het proefschrift nqg niet gedrukt was) op 
een aantal exemplaren dat ten minste honderd en ten hoogste tweehonderd moet 
bedragen. 

§ 3. De beslissing wordt aan de examinandus medege
deeld binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Onmiddellijk nadat de exami
nandus in de zetel van de faculteit, de school, het instituut of het centrum het 
vereiste aantal gedrukte exemplaren heeft bezorgd of- zo zulks reeds is geschied 
ter gelegenheid van het indienen van het proefschrift - onmiddellijk nadat aan
gaande de toelating een gunstigé beslissing door de examencommissie is genomen, 
bepaalt de voorzitter van de commissie dag, uur en plaats van de verdediging, die 
ten minste acht dagen vooraf worden bekendgemaakt aan de examinandus door 
middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, evenals aan belang,:)Lt~ 
lenden via een bericht in het Belgisch Staatsblad, in de pers en ad valvas in de 
universiteit. 

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

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

Onmiddellijk na de openbare verdediging beraadslaagt de examencommissie 
definitief over de waarde van het ingediende werk en van de verdediging, en be
slist zij of de examinandus tot het geven van een openbare les mag worden toege
laten. In bevestigend geval stelt zij het onderwerp vast van de te geven les. Het 
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resultaat van de beraadslaging wordt onmiddellijk openbaar bekendgemaakt en 
het onderwerp van de openbare les medegedeeld. 

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

De datum· ervan wordt vastgesteld door de voorzitter, in overleg met de rec
tor, de examinandus gehoord. 

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

ARTIKEL 16. - De openbare les, die niet minder dan 3/4 uur en niet meer 
dan 1 1/2 uur mag duren, wordt gegeven voor de examencommissie, in het bij
zijn van de rector en van de secretaris van de academische raad, gedurende een 
plechtige zitting In de aula van de universiteit. De beraadslaging die volgt op de 
openbare les heeft uitsluitend betrekking op de waarde van de les. 

ARTIKEL 17. - De graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
van speciaal doctor wordt de examinandus enkel verleend indien het resultaat van 
elke in artikel 13, § 2, artikel 14 en artikel 16 bedoelde beraadslaging voor hem 
gunstig is. Na elk van deze beraadslagingen stemt de exámencommissie monde
ling en bij naamafroeping. De le<:fen van de leescommissie stemmen eerst. 

Bij elke stemming vergt een gunstige uitspraak van de examencommissie een 
gunstige beoordeling door de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden. 

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

De examencommissie kan slechts geldig beraadslagen en beslissen zo ten 
minste de helft van de leden, met zeven als absoluut minimum, aanwezig is. 

ARTIKEL 18. - Ingeval alle in artikel 17 bedoelde beslissingen· gunstig zijn, 
verzoekt de rector in openbare zitting, dadelijk na de beraadslaging, die volgt op 
de openbare les, de secretaris van de academische ·raad de tekst van het diploma 
voor te lezen. 

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

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

111. Slotbepalingen 

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

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

ARTIKEL 20. - Behalve tijdens de vakantie zullen de examinandi zich 
gedurende het gehele jaar voor het examen mogen aanmelden. De vakantieperio
den onderbreken de bij de artikelen 9, 13, 14 en 15 bepaalde termijnen. 
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Gedragscode voor Examinatoren en Examinandi 
(Goedgekeurd door de Raad van beheer op 21 januari 1977, agendapunt 4) 

UITGANGSPUNTEN 

l. De gedragscode sluit aan bij het examenreglement dat aan de R.U.G. gelding 
heeft. 

2. Zij is een leidraad voor hen die bij het. examen betrokken partijen zijn. 

3. Vootopgesteld wordt dat het examen het de examinator mogelijk moet maken 
te evalueren in welke mate de examinandus de geëxpliciteerde doelstellingen 
van de cursus bereikt heeft .. 

- Derhalve moet het examen derwijze worden georganiseerd dat de exami
nandus de kans krijgt zijn kennis en kunde te bewijzen. 

- Het impliceert ook dat de examinator de prestaties van de examinandus 
niet ten ongunste beïnvloedt, en dat, van zijn kant, de examinandus de 
taak van de examinator niet nodelöos hindert noch verzwaart. 

4. Een en ander van de gedragscode houdt daarom verband met de voorbereiding 
tot het examen, heeft .betrekking op de modaliteiten waaronder het examen 
wordt afgenomen, en betreft de feedback. 

A. VOORBEREIDING TOT HET EXAMEN 

1. De docent verschaft de studenten in de loop van het academiejaar informa
tie over de doelstellingen, de inhoud en de vorm van het examen. 
Daartoe zal de docent o.m.: 
a. de inhoud voor het examen aanduiden en afbakenen; 
b. de wijze preciseren waarop het examen verloopt (individueel examen, 

collectief examen, schriftelijke toetsing, mondeling examen met schrifte
lijke voorbereiding); 

c. de manier aangeven waarop vragen en opgaven zullen gesteld worden; 
d. de criteria verduidelijken die voor de beoordeling in aanmerking worden 

genomen (of van de student kennis verwacht wordt, toepassing, synthe
se, analyse, kritiek); 

e. de wijze van cateren bekend maken (cijfers geven). 

2. Van de docent wordt dan ook een bijzondere inspanning gevraagd om de 
leerstof waarover het examen loopt hetzij vast te leggen in een bruikbare 
syllabus, hetzij duidelijk aan te geven in voor de studenten bereikbare 

- bronnen. 
- Het biedt de docent de mogelijkheid om tijdens zijn lessen de informatie-

overdracht te beperken tot een minimum, en om zijn tijd te besteden aan 
de vorming van de studenten, wat de doelstelling is van het universitair 
onderwijs en waardoor de studenten meteen zo goed als enigszins moge
lijk voorbereid worden op de eisen die op het examen gesteld worden. 

- Opdat de studenten exact ingelicht zouden zijn over de leerstof en tevens 
concrete aanwijzingen zouden verkrijgen over de manier waarop deze 
moet verwerkt worden, dient de syllabus geschreven of samengesteld te 
worden door de docent of zijn staf, en bij de aanvang van het academie
jaar beschikbaar te zijn. 
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3. Van de docent wordt daarom insgelijks verwacht dat hij in zijn onderwijs 
oefeningen inschakelt die de eisen weergeven welke op het examen gesteld 
worden. 
- .Oefeningen bieden het dubbel voordeel dat de studenten hierdoor de 

leerstof concreet leren assimileren en dat de studievorderingen kunnen 
nagegaan worden. 

4. De docent raadpleegt zijn wetenschappelijke staf en studenten omtrent de 
door hem gebruikte syllabus en zijn manier van doceren. 
- Hoe goed de bedoelingen van de docènt ook zijn, toch weet hij nimmer 

of slechts ten dele hoe de syllabus en de manier van onderwijzen bij de 
studenten overkomen (of de beoogde doelstelling wordt bereikt, of de 
studenten wel begrijpen, of de inspanningen efficiënt zijn, of de studen
ten wensen hebben). 

- Door gestandaardis~erde vragenlijsten te laten. invullen kan de docent 
snel en grondig achterhalen hoe het onderwijs beoordeeld wordt. 

B. MODALITEITEN WAARONDER EXAMEN WORDT AFGENOMEN 
1. In iedere Faculteit, School, Instituut, en zo nodig of wenselijk per sectie, 

wordt een examensecretariaat opgericht. · 
- Het examensecretariaat functioneert uit~ uitend als informatiebron voor 

de leden en de bureaus van de examencommissies én voor de examinandi. 
- Al de bij het examen betrokken partijen worden van de werking van het 
examensecretariaat verwittigd (zetel, telefoonnummer, verantwoordelijk
heden). 

- Aan dit secretariaat worden door de examinatoren en examinandi mede
gedeeld: adreswijzigingen tijdens de examenzittijd, wijzigingen aan de 
examenregeling, klachten wegens overtreding van het examenreglement en 
van de gedragscode, enz. 

- Alle klachten worden doorgegeven aan de voorzitter van de examencom
missie. 

2. De examenrooster wordt minstens twee weken vóór de aanvang van de 
examens ter beschikking gesteld van de examinandi door middel van een 
gestencilde tekst. 

3. De examenrooster wordt met nauwkeurigheid uitgewerkt wat betreft de 
plaats en het tijdstip waarop de examinandi zich moeten aanbieden. 
- Indien het een individueel examen betreft, dient de volgorde en de groep 

van de te ondervragen examinandi opgegeven te worden. 
- Indien het een schriftelijk groepsexamen betreft, dient het gemeenschap

pelijk beginuur bepaald te worden. 
- Mondelinge groepsexamens, waarbij meerdere studenten in competitie 

met elkaar dezelfde vragen te beantwoorden krijgen en elkaar kunnen 
verbeteren en overtreffen, dienen geweerd te worden. 

4. De bij het examen betrokken partijen houden zich stipt aan de uitge
werkte examenschikkingen. Deze vervallen nochtans: 
- indien een examinandus niet tegenwoordig is op het ogenblik dat het 

schriftelijk examen een aanvang neemt, of indien hij niet op het monde
ling examen verschijnt twee uren na het gestelde tijdstip op de voor
ziene halve dag; 
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- indien de examinator niet het schriftelijk examen heeft laten beginnen 
na het hiervoor vastgestelde tijdstip, of indien hij de examinandus niet 
mondeling ondervraagd heeft twee uren na het hiervoor vastgestelde 
tijdstip op de voorziene halve dag. 

De belanghebbende partij brengt het examensecretariaat van de vervallen 
examenschikkingen op de hoogte. · 

5. De partij aan wie het vervallen van de uitgewerkte examenschikkingen te wij
ten is, neemt onverwijld het initiatief voor het gebruikelijk uitwerken van 
nieuwe afspraken volgens de voorkeur van de andere partij in gemeenschap
pelijk overleg. 

6. De voor het examen uitgetrokken tijd wordt afgebakend, en dient voor alle 
examinandi voldoende en gelijkwaardig te zijn. 

7. Het schriftelijk examen mag niet langer duren dan een halve dag. 
8. Omvat het examen eer schriftelijk en een mondeling gedeelte, dan- dienen de 

beide examengedeelten van de voor een bepaalde dag opgeroepen examinandi 
dezelfde dag afgenomen te worden, tenzij de examencommissie anders beslist. 

9. Bij mondelinge examens hebben de examinandi het recht, behalve wanneer 
de klinische examens zulks niet toelaten, zich gedurende de hun gegunde tijd 
schriftelijk op het antwoord voor te bereiden. 

10. De examinator waakt er over dat de vragen voor alle examinandi gelijkwaar
dig zijn, zodat elke examinandus de kans krijgt zijn kennis en kunde te 

• bewijzen. 
11. De examinator zal er op letten dat zijn gedrag en voorkomen op het examen 

de examinandi niet hinderen of in de war brengen. 

C. FEED-BACK NA HET EXAMEN 
1. Na de proclamatie van de examenuitslagen en uiterlijk binnen tien 

dagen na het afsluiten van de examenzittijd wordt door het examensecre
tariaat aan de niet-geslaagde examinandi een gedetailleerde uitslag van 
hun ex~mens per cursus ter beschikking gesteld. 

2. Aan de geslaagde examinandi wordt op aanvraag de uitslag schriftelijk 
medegedeeld, evenwel zonder vermelding van de cijfers onder 12. 
- De cijfers onder 12 worden met de letter M gecodeerd. 

NOTA: 

Feed-Back: terugkoppeling naar de student door uitleg te geven over zijn presta
ties (niet alleen zijn behaalde cijfers), met het doel zijn leerproces te 
bevorderen, te verbeteren of bij te sturen door die prestaties te be
spreken, te analyseren en te vergelijken met de gestelde criteria en de 
te bereiken doelstellingen. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Blandijnberg 2 - Tel. 23 38 21 (10 ~ijnen) 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte verleent de volgende wettelijke 
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 licenti~: 
- Grieks 
- Latijn 
- Geschiedenis der oudheid 
- Antieke wijsbegeerte 

4) Romaanse filologie 
5) Germaanse filologie 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de : 

1) moraalwetenschap 
2) Oosterse filologie 
3) Slavische filologie 
4) Afrikaanse geschiedenis en filologie: 

richtingen voor de licentie: - Geschiedenis 
- Filologie 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de: 
1) moraalwetenschap 
2) Slavische filologie 
3) Afrikaanse geschiedenis en filologie 

- Aanvullende kandidatuur en aanvullende licentie in de Germaanse filolo-
gie, richting : - Nederlands 

- Engels 
- Duits 
- een Scandinavische taal 

- Aanvullende licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie 
richting : - Geschiedenis 

- Filologie 
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TOELATINGSVOORWAARDEN -

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1. Wetenschappelijke graden in de moraalwetenschap: 

- tot de kandidatuur : 
a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 

3, § 2, · 1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964, hou
dende vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de . 
wetenschappelijke diploma's en erediploma's door de Rijksuniversi
teiten· worden uitgereikt; 

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang ver
leende tot één van de examens voor de academische graden van kan
didaat, opgesomd in artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördi
neerde wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humaniorage
tuigschrift van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende voorwaarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Konink
lijke Militaire School, of die toelaa •baar verklaard zijn tot de 
Krijgsschool öf die geslaagd zijn voe r het letterkundig en weten
schappelijk gedeelte van het examen van onderluitenant langs het 
kader; 

e) degenen die slag~n voor het toelatingsexamen dat wordt afgelegd ten 
overstaan van een door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 
aangestelde commissie en dat de volgende vakken omvat : 
1. een verhandeling (in het Nederlands) 
2. korte inhoud van en commentaar op een uiteenzetting van onge

veer 20 minuten over een onderwerp van algemene aard; 
3. ondervraging over de actieve kennis van een tweede taal (naar 

keuze van de kandidaat, behalve het Nederlands) 
4. een vak te kiezen uit (cf. leerplan van de nieuwe humaniora, 

wetenschappelijke afdeling): 
a) geschiedenis, 
b) aardrijkskunde, 
c) biologie, 
d) wiskunde, 
e) Frans (passief) voor zover niet gekozen als 3, 
f) Engels (passief) voor zover niet gekozen als 3, 
g) Duits (passief) voor zover niet gekozen als 3, 

5. mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

-tot de licentie: de houders van het overeenstemmend kandidaatsdi
ploma; 

-tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs: de houders van 
het overeen-stemmend licentiaatsdiploma; . 

- tot het doctoraat: de houders van het overeenstemmend licentiaats
diploma; 
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- tot het speciaal doctoraat : de houders van het overeenstemmend doc
torsdiploma. 

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

- tot de kandidatuur : 

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

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang ver
leende tot één van de examens voor de academische graden van kan
didaat; 

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

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Konink
lijke Militaire School of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgs
school, of die geslaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijk 
gedeelte van het examen van onderluitenant langs het kader. 

-tot de licentie: de houders van de overeenstemmende graad van kandi
daat; . 

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

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Afrikaanse 
geschiedenis en filologie : de houders van de overeenstemmende graad 
van licentiaat of van het diploma van licentiaat in de Afrikaanse taal
kunde en geschiedenis; . 

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

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

- tot de aanvullende licentie in de Afrikaanse Geschiedenis en Filologie: 
de houders van het diploma van licentiaat in de Afrikaanse Geschiedenis 
en filologie in één van de richtingen, hetzij geschiedenis hetzij filologie. 

3. Wetenschappelijke graden van de aanvullende kandidatuur en de aanvullen
de licentie Germaanse filologie : 

-tot de aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie worden toege
laten: 
a) voor de richting Nederlands: de houders van een Belgisch wettelijk 

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

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

d) voor de richting een Scandinavische taal: de houders van een Bel
gisch wettelijk diploma of van een door de Rijksuniversiteit te Gent 
uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse 
filologie (alle richtingen, behalve deze die de grondige taalkundige 
studie of de grondige studie van de literatuur van een Scandinavi
sche taal omvatten). 

-tot de aanvullende licentie in de Germaanse filologie - richting Neder
lands, richting Engels, richtiQg Duits of richting een Scandinavische 
taal: de houders van een overeenstemmend diploma van de aanvul
lende kandidatuur. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van twee examen
gedeelten en van tenminste twee jaar studie. 

2° De vakken voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp van een enig exa
men 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 examencommis
sie te worden voorgelegd tegen de door haar vastgestelde datum. 

3 o De vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onder
wijs 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 exa
mengedeelte voor de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4 o Het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijl\ en onuitgegeven proefschrift en van een of 
meer stelling(en) door de commissie aangenomen. Het mag slechts worden 
afgelegd tenminste één jaar na het bekomen van het overeenstemmend 
diploma van licentiaat. 

5 o Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het openbaar verde
digen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstel
lingen, alsmede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden afge
legd tenminste twee jaar na het behalen van het overeenstemmend diploma 
van doctor. 
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6° De vakken voor de graad van aanvullende kandidatuur Germaanse filologie 
zijn het voorwerp van tenminste één jaar studie en van een enig examen of 
van twee examengedeelten. 

7° De vakken voor de graad van aanvullende licentie Germaanse filologie zijn het 
voorwerp van tenminste één jaar studie en van een enig examen of van twee 
examengedeelten. 

De examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examengedeelte 
een verhandeling indienen over een onderwerp dat verband houdt met de bestu
deerde t_aal. Zij moet aan de examencommissie worden voorgelegd vóór de door 
haar te bepalen datum. 

8° De vakken voor de graad van aanvullende licentie in de Afrikaanse Geschiede
nis en filologie zijn het voorwerp van tenminste één jaar studie en van een 
enig examen of van twee examengedeelten. 

De examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examengedeelte 
een verhandeling indienen over een onderwerp dat verband houdt met de gekozen 
richting. Zij moet aan de examencommissie worden voorgelegd vóór de door 
haar te bepalen datum. 
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Verklaring van de gebruikte tekens 

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

(0) 
(0 0) 

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

*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 /licenti~ (naar keuze van de 
examinandus) 
cursus om de 2 jaar gedoceerd: niet in 1980-1981 
cursus om de 2 jaar gedoçeerd: wel in 1980-1981 
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 taal
kundige strekking dienen de cursus «Logica en taalwetenschap» te 
volgen. Studenten die een verhandeling voorbereiden met een lite
raire 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 · 
1 e 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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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

) E. VERMEERSCH 141h-16 Blandijnberg, 2 

2. Logica(*) ............................... N. 16-18 Blandijnberg, 2 

3. Oefeningen logica (* + **) .................. N. (**) 14-16 Blandijnberg, 2 
(*) 16-18 

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

5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0
) E. VERMEERSCH 14'12-16'12 Blandijnberg, 2 

6. Ethica (* + **) ........................... J. KRUITHOF 17-19(**) 11-13(*) Blandijnberg, 2 

I 7. Oefeningen ethica (* + **) ................. J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
w -----...l 8. Encyclopedie van de wijsbegeerte (* + • *) ... R. BOEHM 171/2-19 Blandijnberg, 2 
I 

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 kandida-
tuur). 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in· de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

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

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (0

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I N. 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (0

) ••••••••••••••••••••••• IN. 

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 

R. BOEHM 

E. VERMEERSCH 

5. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Oudheid (0

) •••••••••••••••••••••••••••• I N. 

6. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Middeleeuwen (00

) · •••••••••••••••••••••• I N. 

7. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Moderne Tijden (00

) •••••••••••••••••••• I R. BOEHM 

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

) •••••••••••••••••• I E. VERMEERSCH 

9. Algemene metafysica (00
) 

Tit.: J. KRUITHOF 
Suppl.: H. VAN DEN 
ENDEN 

10. Axiologie (00
) •••••••••••••••••••••••••• , J. KRUITHOF 

1--------- of . 
11. Esthetica (0

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N. 

12. Grondige studie van vraagstukken uit de 
wijsgerige antropologie (00

) . •••••••••••••• I E. VERMEERSCH 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

17-18 

17-19 

11-12 

14-15 

14-16 

9-11 

60 uur/jaar 

30 uur/jaar 

15-17 

14-15 

16-18 

14-16 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

13. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00

) •••••••••••••••••••••••••••••• N. 14-16 -
14. Grondige studie van vraagstukken uit de 

ethica (0
) ••••••••••••••••••••••••••••••• J. KRUITHOF 14-16 

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

) ••••••••••••••••••• N. 60 uur/jaar 

16. Epistemologie (00
) . ...................... N. 8-10 

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

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

18 . Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
logica (0 0

) •••••••••••••••••••••••••••••• N. 12-13 

19. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : Tit.: J. KRUITHOF 
ethica (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••• Suppl.: H. VAN DEN 
ENDEN 16-17 

20. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
fenomenologie (0

) ••••••••••••••••••••••• R. BOEHM 30 uur/jaar 

21. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
esthetica (0

) ••••••• .••••••••••••••••••••• N. 30 uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: I 

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. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de wijsbegeerte 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

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

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

3. De algemene methodenleer (0
) ••••••••••••• A. GERLO 17-19 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 10-12(1) 
partim : zedenleer ........................ J. BUELENS 

partim: algemene wijsbegeerte (00
) ••••••••• N. (J. BUELENS) 30 uur/jaar 

partim : sociale wijsbegeerte (0
) •••••••••••• J. KRUITHOF 30 uur/jaar 

I 

-

Niemand kan zich aanmelden, voor dit examen zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, 
onder leiding van zijn professor in methoden/eer, dtû'aktische 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. 36. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Atheneum-
Lyceum 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

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

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

2. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome (00

) ••••••• ~ •••••••••••••••••••••• J. DEVREKER 
I 

17-18 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0
) . ... R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

4. Geschiedenis van de Nieuwe Tijden (00
) ••• W. BRULEZ 10-11 ' Blandijnberg, 2 

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

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

7. Overzicht van de geschiedkundige kritiek (*) W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 
~ - Oefeningen over vraagstukken uit de ge-

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

Sa. Oudste Tijden .......................... J. NENQUIN S-10 Blandijnberg, 2 

Sb. Griekenland en Rome .................. . . J . DEVRLA.::::R S-10 Blandijnberg, 2 

Sc. Middeleeuwen (00
) ••••• • • \ •••••••••••••• R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

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

Se. Nieuwe Tijden ....... -................... M. BAELDE (*) 
W. BRULEZ (**) 11-13 Blandijnberg, 2 

Sf. Nieuwste Tijden : 
partim: .................... -............ R. VAN EENOO 

I 

partim: ................................ H. BAL THAZAR 11-13 Blandijnberg, 2 

Encyclopedie der geschiedenis, twee partims 
te kiezen onder : 

9a. Oudste Tijden (**) ...................... J. NENQUIN 14-16(1) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

9b. Griekenland en Rome (* *) ............... J. DEVREKER 16-18(2) 

9c . Middeleeuwen (**) .. . . . ... . ..... . ...... Tit. R. VAN CAENEGEM 
Suppl. : L. MILIS 

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

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

lOa. Paleografie, met oefeningen (**) ... . ..... W. PREVENIER 10-11 

11. Inleiding tot de archeologie, met 
oefeningen (* *) ........................ S. DE LAET l {?-18(1) 

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

) ••••••• • ••••••• •• ••••• G . SANDERS 

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

) ••••••••••••••••• G. SANDERS 11-13(1) 

12c. Vertaling van historische teksten uit het 
Middelnederlands (00

) •• •••••••••••• • • •• A. VAN ELSLAND ER 12-13 

12d. Vertaling van historische teksten uit. het 
Middeleeuws Frans ...... . . . ... .. ..... .. J. THOMAS 30 uur / jaar 

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

) ..... . ......... .. . . . R. BOGAERT 

12f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels ( 0

) •••••••••••••• • •••••••••••••• R. DEROLEZ 10'h -12 'h (l) 

12g. Vertaling van historische teksten uit het .• 
Duits ................................. G. DE SMET 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

lOih-12 '12 
(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

11-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
12h. Vertaling van historische teksten uit het 

Modern Spaans ........................ J. DE BRUYNE 11-12 

12i. Vertaling van historische tekstç_n uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ............. J. EVERAERT 30 uur/jaar 

12j. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans ....................... N. 

.. 
12-13 

12k. Vertaling van- historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw ............ J. EVERAERT 30 uur/jaar 

121. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch (0

) ........................... J. LOTHE 12-13 

13a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (.*) .......................... A. BOLCKMANS 14-15 Yt 

13b. 
of 

Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0

) A. VAN ELSLANDER 9-11(1) 
of 

13c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Nieuwste Tijden (00

) ............ A. DEPREZ 9-11 (I) 

14. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten: Oudheid ( 0

) ••••••••••••••••••• H. MUSSCHE 

15. Overzicht van de geschiedenis der plastische I 

kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (" 0

) •••••••••••••••••••• M. DE MAE.YER 

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

) .................... J. KRUITHOF 8lf2-IO 
of 

, 16b. ~ogica .................................. N. , . 16-17~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

- -

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Bla_ndijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,_ 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

15-17(2) Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
1 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

18. Inleiding tot de <;conomie (*) ............. M.VAN MEERHAEGHE 14-16(1) 

Twee cursussen naar keuze uit : 
19. Inleiding tot de algemene rechtsleer (**) ... W. CALEWAERT 

20. De vormen van het religieus leven (00 ) . .... R. THIBAU 

21. De soicologie (**) ....................... M. VERSICHELEN-
TERRYN 11-13 

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

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

24. Psychologie (**) ........................ W. DE COSTER 

1 

I 

,, 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-16 Blandijnberg, 2 

Paddenhoek 

10-11 Blandijnberg, 2 I 

15-16 Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

14-15'12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 'h Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

' 
Leergangen Titularis maàndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : ··- .. 

1. Instellingen van de Oudste Tijden (00
) ••••• J. NENQUIN 8-10 Blandijnberg, 2 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Oudste Tijden (0

) ••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste Tijden 
(0) .................................... J. NENQUIN 10-12 Blandijnberg, 2 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (* + **) .............. S. DE LAET 14-16 Blandijnberg, 2 

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

I 
I 

terrein (0 0
) ••••••••••••••••••••••••••••• S. DE LAET 16-18(2) Blandijnberg, 2 

6. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
logie (00

) ••••••••••••••••••••••••••• • ••• S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 

7. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen; deel b 
- bodemkunde en fysische aardrijkskunde 
(*) R. TAVERNIER 14-16(1) ' Rozier, 44 .................................... 

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

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 
luchtfotointerpretatie, met praktische oefe-
ningen (*) ............................... F. SNACKEN 10-12(2) Coupure, 575 

10. Historische geografie - problemen, bron-
nen en methode (00

) .................... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Latijnse epigrafie ( 0
) •••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

12. Numismatiek der Oudheid (0
) •••••••••••• R. BOGAERT 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
zie p. 55 en 56 

I 

' 

. ' 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

B1andijnberg, 2 

14-15 Blandijnberg, 2 

• ' 

-

c 

' 
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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 vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: --
l. Instellingen van de_ Griekse wereld (0

) ••••• J. DEVREKER 11-12 

2. Instellingen van de Romeinse wereld (00
) •• J. DEVREKER 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 : 

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

5. Geschiedenis van de Griekse letterkunde ( 0
) H. VAN LOOY 9-11 (1) 

6. Geschiedenis van de Latijnse letterkunde (0 0
) J. VEREMANS 14-15 

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid (00
) H. MUSSCHE 10-12(2) 

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke volke-
-ren (0 0

) •••••••••••••• : • •••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

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 

b) partim (*+**) ....................... J. DEVREKER 10-12 

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

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

11. Archeologie van de Griekse wereld (* + **) . H. MUSSCHE .. 14-16(2) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

~ 
zaterdag Plaats 

- - -.. -· 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dondetdàg vrijdag 

12. Etruskische en Romeinse archeologie (00
) •• S. DE LAET 8-10 

13." Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
logie (00

) ••••••••••••••••••••••••••••••• S. DE LAET 8-10 

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

15. Latijnse epigrafie ( 0
) •••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

16. Numismatiek der Oudheid (0
) •••••••••••• R. BOGAERT 16-18(1) 

17. Papyrologiê (0
) ••••••••••••••••••••••••• R. BOGAERT 14-16(1) 

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

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

20. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methode (0 0

) •••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 9-10 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie p. 55 en 56 

\ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

: 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 . 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
1 

I 

I 

i 

\ 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

) •••••• R. VAN CAENEGEM 9-11 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (00

) •••••••••••••••••••••• A. VERHULST 11-13 

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

Middeleeuwen (0
) ••••••••••• .•••••••••••• N. 30 uur /jaar 

4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 15-17 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0

) G. SANDERS (2) 

5. Geschiedenis van de plastische kunsten : 
Middeleeuwen (00

) •••••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 

6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen( 0 0
) G. SANDERS . ' 15-17(2) 

7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der Tit. :R.VAN CAENEGEM 
Middeleeuwen C) ..................... · .. Suppl. : L. MILIS 

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

9. Theatergeschiedenis ( 0
) •••••••••••••••••• W. SCHRICKX 

10. Cultuurgeschiedenis van Byzantium (00
) ••• E. VOORDLL..I\.ERS 9-11 

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

b) . (* ••) of parurn + ....................... R. VAN CAENEGEM 14-16 

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

d) partirn (* + ••) .. ~~ ................... A. VERHULST 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie · p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

"' Blandijnberg, 2 

St.-Hubertus-
14-16(2) straat, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2· 

Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Vier cursussen naar keuze uit 12 t.e.m. 21 
12. Paleografie der Middeleeuwen (0

) ••••••••• W. PREVENIER 14-16 

13. Oorkondenleer met inbegrip van de chrono-
logie en de zegelkunde (0 0

) •••••••••••••• : W. PREVENIER 14-16 

14. Opgravingstechniek met oefeningen op het 
terrein (00

) ••••••••••••••••••••••••••••• S. DE LAET 16-18(2) 

15. Vroeg-middeleeuws archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode (0

) •• S. DE LAET 10-12(1) 

16. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methoden (00

) ••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 

17. Geschiedenis van de ontdekkingen en van de 
cartografie: Middeleeuwen en Nieuwe Tij-
den (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 60 uur/jaar 

18. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**)· ................................. J. EVERAERT 9-10 

19. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijden (0

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

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

) ••••••••• A. VERHULST 

21. De geschiedenis van de politieke leerstelsels 
(*/**) .............. ··············· .... N . 45 uur /jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie p. 55 en 56. 

~ -------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. ' 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

----



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
l. Instellingen van Europa in de Nieuwe Tijden 

(00) ..................................... M. BAELDE 11-12 - Blandijnberg, 2 

2. Instellingen van de koloniale wereld (0
) •••• J. EVERAERT 10-11 Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden: Europese wereld (00

) W. BRULEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
I 

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

) ...... J. EVERAERT 10%-12 Blandijnberg, 2 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 11 
5. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0

) ••• R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

Vl 6. Cultuurproductie van de Nieuwe en 
Nieuwste Tijden ......................... J. BROECKX 10-12(2) Blandijnberg, 2 

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

8. Vergelijkende studie der moderne 12-13(1) 
literaturen C 0

) •••••••••••••••••••••••••• W. THYS 16-11(1) Blandijnberg, 2 

9. Geschiedenis van de sociale en van de eco-
nomische leerstelsels (0

) •••••••••••••••••• W. BRULEZ 9-10 

10. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*/**) . ..... N. (J. BROECKX) 16-18 Blandijnberg, 2 

11. Theatergeschiedenis ( 0
) • • •••••••••••••••• W. SCHRICKX IOlh -12 Blandijnberg, 2 

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

) ....... ···················· J. EVERAERT 10-12 Blandijnberg, 2 
of 

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

I - Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

logie en de zegelkunde (00
) ••••••••••••••• · W. PREVENIER 14-16 

14. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methode (00

) •••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 

15. Geschiedenis van de ontdekkingen en van de 
cartografie: Middeleeuwen en Nieuwe Tij-
den (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 60 uur /jaar 

16. Prijzenge~chiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) ································· J. EVERAERT 9-10 

17. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijden (0

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

18. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel- I 

eeuwen en der Nieuwe Tijden (0
) ••••••••• A. VERHULST 

19. Beginselen van het boekhouden (* /**) ..... C. DE PELSEMAEKER 16-17 !h 

20. Geschiedenis van de politieke leerstelsels 
(* /**) ................................. N. 45 uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
zie p. 55 en 56. 

; 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

.vrijdag zaterdag Plaats 

. 

Blandijnberg, 2 

. 9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 4 
NB II 

Univ., 8 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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 (0 0

) ••• R. VAN EENOO 10-12(1) 
( 

2. Eigentijdse geschiedenis (0
) ••• • ••• • •••• • •• H. BALTHAZAR 11-12 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (00

) •••••••••••••••• • ••• H. BAL THAZAR 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 

6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw (* /**) .............. . . J. QUINTYN 9-10 1h 

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

8. Geschiedenis van de sociale en van de eco-
nomische leerstelsels ( 0

) ••••••••••• .••••• •• W. BRULEZ 9-10 

9. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* /**) ..... J. BROECKX 1o-18 

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

11. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis (* + ••) 
partim: ...................... . ...... .. . R. VAN EENOO 11-13 
partim: ................................ H. BALTHAZAR 

Vier cursussen naar keuze uit 12 t.e.m. 24 
12. Studie van de gedrukte bronnen : Nieuwste 

Tijden (0
) •••••••••••••••••••••••••••••• R. VAN EENOO 17-18 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

t 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 
-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

'' 

Blandijnberg, 2 

10-12(2) Blandijnberg, 2 

Korte Meer, 9 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

101h -12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
-



VI 
~ 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

13. Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 
20e eeuw (00

) ••••••••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 11-12\-'2 

14. Politieke aardrijkskunde (* /**) ........... L. DE SMET 8ih -9\-'2 

15. Economische bewegingsleer (00
) •••••••••• A. DEVREKER 15ih-17 

16. Beginselen van het boekhouden (*/**) ..... C. DE PELSEMAEKER 16-17\-'2 

17. Historische kritiek van statistische gegevens 
(*) ····················· ... , ........... J. HANNES 14-15 

18. Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12 Y2 

19. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) ................................. J. EVERAERT 9-10 

20. Geschiedenis van de ontdekkingen en van de 
cartografie (0

) •••••••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 60 uur /jaar 

21. Finanéiële geschiedenis en de geschiedenis 
der boekhouding in de Middeleeuwen en -
Nieuwe Tijden (0

) ••••••••••••••••••••••• W. PREVEN IER 9-10 

22. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methoden (00

) ••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 

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

) ••••••••• A. VERHULST 

24. De geschiedenis van de politieke leerstelsels 
(* /**) ...... ·············· ............. N . 45 uur /jaar 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 55 en 56. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Univ., 4 - NB 11 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 



VI 
VI 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
, 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee vakken welke elk het voorwerp uitma-
ken van tenminste één cursus ingeschreven 
op het programma van een universiteit, en 
gekozen werden met de toestemming van de 
examencommissie. Tenminste één van deze 
vakken dient te oehoren tot de geschiedenis 

L Museumkunde (00
) •••••••••••••••••••••• A. DE SCHRIJVER 10-12(1) 

2. Bibliotheconomie en bibliografie (* /**) .... N. -

3. Demografie (* /**) . ··················· ... M. VERSICHELEN- 14-15 
TERRYN 

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

) •••••••••••••• J. KRUITHOF 

5. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over sociologie, met praktische oefeningen M. VERSICHELEN-
(* /**) ............ ··············· ...... TERRYN 15-17 

6. De biologie toegepast op de sociale weten-
schappen (* /**) ......................... · R. CLIQUET 17-18 112 

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

8. Etnologie (* /**) . ....................... N. 

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

) ••••••••••••••••••• N. 10-12 

' 10. De wijsbegeerte van het recht (* /**) . ..... W. CALEWAERT 10-12(1) 

11. Romeins recht (* /**) .. : ................. W. ROELS 60 uur/jaar 
------------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

-· 

St. Hubertusstr., 2 

10-12 Rozier, 9 

Paddenhoek, 5 

14-16 Blandijnberg, 2 

- Univ., 8 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 I 



VI 
0\ 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

12. Algemene rechtsgeschiedenis met inbegrip 
van het oud-Nederlands recht (*/**) .. . . .. J . VAN ROMPAEY 16-18 

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

) •• • ••••••••••••• G. SANDERS 10-12(1) 

14. Theoretische geschiedenis (*) . ......... . .. R. VAN EENOO 14-16 

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

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

- -------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 9 

Rozier, 9 



VI 
-J 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

-
Aggregaat H.S.O. in de geschiedenis 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... R. VERBIST 
~ 

17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 17: 19(2) 

3. De algemene methodenleer (0
) ••••••••••••• A. GERLO 17-19 

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

-

' 

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 geaggregeetde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen 
voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 

I 



V. 
00 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

2. Encyclopedie der geschiedenis : 
Griekenland en Rome (**) ............... J. DEVREKER 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 Y2 14-15 V2 
a) theoretisch gedeelte (* + **) . . ...... · .... H. VAN LOOY (**) (*) 

14~ -16 8Y2 -10 
b) praktisch gedeelte (* + **) ............. H. VAN LOOY (**) (*) 

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

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

8. Overzicht van de geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00

) ••••••••••••••••• • •••••. • J. VEREMANS 11 Y2 -12 Y2 

9. Latijnse oefeningen 14-14Y2 
a) theoretisch gedeelte (* + **) .......... . . J. VEREMANS (**) 

16-17 Y2 
(*) 

-
10-11(*) 

b) praktisch_ gedeelte (* + **) ............. J. VEREMANS 14-16(**) 

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

11a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ... . ........ . .............. A. BOLCKMANS 14-15 Y2 

of 

Voor de verklaring va\1 de gebruikte tekens: zie p. 36. 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Y2 Blandijnberg, 2 

.. Blandijnberg; 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



VI 
\0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I lb. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden ( 0

) A. VAN ELSLANDER 9-11(1) 
of 

lic. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Nieuwste Tijden (0 0

) ••••••••••• ; • A. DEPREZ 9-11 (1) 

12. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0

) . . ........ . ...... ... . J. KRUITHOF 8'12 -10 

13. Wijsbegeerte der Oudheid (00
) •••••••••• • • N. 9-10 

14. Geschied.enis van Griekenland en van 
Rome(*) ........................ . ...... J. DEVREKER 

15. Oefeningen over vraagstukken uit de ge-
sçhiedenis : Griekenland en Rome (**) ..... J. DEVREKER 8-10 

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

) •••••••••••••••••••••••••••• • S. DE LAET 16-18(1) 

16b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië 
in hun betrekkingen met de Grieks-
Romeinse Oudheid : 
1) West-Azië (00

) •••••••••••••••••• ~ •••• L. DE MEYER 

• 2) Oud-Indië (0
) •••••••••••• • •• • •••••• • • . N. 12-13(1) 

of 
16c. Geschiedenis van Byzantium eo) .... . ..... E. VOORDECKERS 

of 
16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0

) • • ••• R. VAN CAENEGEM IPI:z -12 \12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

,. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

17-18 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 St. -Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

'-.. 



I 
0'\ 
0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

17. Overzicht van de geschiedenis der 
,plastische kunsten : Oudheid (0

) ••••• - ••••• H. MUSSCHE 

18. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tij_éien (00

) •••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 

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

.. 

l 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

15-17(2) . Blandijnberg, 2 

16-17 - Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

Oudheid (0
) ••••• • •• • : •••••••••••••••••• N. 11-12 Blandijnberg, 2 

2. Griekse schrijvers (* + **) ..... : .. . . . .... . H . VAN LOOY 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0

) • ••••••••••••••• • •• • ••• • •• H. VAN LOOY 9 ~ -11 Blandijnberg, 2 

4. Oefeningen over de Griekse taal (* + **) ... R. THIBAU 16-18 Blandijnberg, 2 

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

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00

) •• • •••• •• ••••••••• • •••••• J. VEREMANS 14-15 ~ I B1andijnberg, 2 
0\ ..... 

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

8. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
inaanse talen en inzonderheid van het 

i 
Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (00

) •••••••••••••• • W. COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

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

. I Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0
) N . 10-11 % Blandijnberg, 2 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0
) ••••• J. DEVREKER 11-12 Blandijnberg, 2 

11. Instellingen van de Romeinse wereld (00
) •• J. DEVREKER 11-12 Blandijnberg, 2 

12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke I 

volkeren (00
) ••••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11 (l) Blandijnberg, 2 . 

I 13. Griekse epigrafie (00
) •••••••••••••••••••• R. BOGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



0'1 
N 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

15. Archeologie van de Griekse wereld (* + • *) H. MUSSCHE 14-16(2) 

I I. CURSUSSEN . NAAR KEUZE 
zie p. 69 en 70 

-

' 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p . 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ 

I 



0"1 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige studie van de wijsbegeerte 

der Oudheid (0
) ••••••••••• •••• •••••••••• N. 11-12 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0

) •••••••••••••••••••••••••• H. VAN LOOY 9 l!z -ll 

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

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

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00

) ••••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 14-15 llz 

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

8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (00

) ••••••••••••••• W. COUVREUR 12-13 

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

) N. 10-ll llz 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0
) ••••• J. DEVREKER 11-12 

11. Instellingen van de Romeinse wereld (00
) J. DEVREKER 11-12 

12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (00

) ••••••••••••••••••••••••••• G . SANDERS 9-11 (I) 

13. Latijnse epigrafie ( 0
) •••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 . 

.. 

vrijdag zaterdag 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 

Blandijnberg, 2 . 
Blandijnberg, 2 

---



0\ 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

14. Latijnse paleografie (0
) •••••••••••••••••• I W. PREVENIER 

15. Etruskische en Romeinse archeologie (00
) •• I S. DE LAET 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 69 en 70 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

16-18(2) 

8-10 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, .2 



-

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
\· 

I 
1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 

~ 

Oudheid (0
) ••• · ••• •••• • • •• ••• • • • • ••• • • • • N . 11-12 Blandijnberg, 2 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 l . ....... ... .... . ... . . . . . .. H. VAN LOOY 9 \1'2 -11 Blandijnberg, 2 

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

5. Latijnse schrijvers (*) .. .... . ... . . ... . .. .. 1. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 

I 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse 

letterkunde (0 0
) • ••••• • • • •• ••• • ••• •••••• • 1. VEREMANS 14-15 1h Blandijnberg, 2 

0'1 
V. 7. Oefeningen over de Latijnse taal (*) ....... 1. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 

I Sa. Historische verklaring van een Grieks 
schrijver (0

) • ••••••••••••••••• • ••••••••• R. BOGAERT I Jlh -12 \1'2 Blandijnberg, 2 
of 

Sb. Historische verklaring van een Latijns -
schrijver (D 0

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

9. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : Griekenland en 
Rome(*) . . . .. . . ... .. . ... .. . . . . . . .... . . . 1. DEVREKER 120 uur / jaar Blandijnberg, 2 

10. Vergelijkende spraakkunst vande Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Indogermaans ge- I 

deel te (0 0
) ••• ••••• •••• • •• •••• • • • •• • • • • • • W . COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

11. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger - ,I 

maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0

) N. 10-1 r \1'2 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE I 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Instellingen van de Griekse wereld (0
) ••••• J. DEVREKER ll-11 

13. Instellingen van de Romeinse wereld e 0 ) •• J. DEVREKER ... 10-11 

14. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (00

) ••••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

15a. Griekse epigrafie (0 0
) •••••••••••••••••••• R. BOGAERT 9-10 
of 

15b. Latijnse epigrafie (0
) ••••••••••••••••••••• G. SANDERS ' 9-11 (l) 

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

of 
16b. Latijnse paleografie (0

) •••••••••••••••••• W. PREVENIER 16-18(2) 

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

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 69 en 70 

~ 

!' 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 



0\ 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

Oudheid (0
) •••••••••••••••••••••••••••• N. 30 u. 11-12 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0

) •••••••••••••••••••••••••• H. VAN LOOY 45 u. 9 ~~-11 

4. Oefeningen over de Griekse taal (*) ....... R. THIBAU 60 u. 16-18 

5. Latijnse schrijvers (*) .................... J. VEREMANS 60 u. I 14-16 

6. Grondige • geschiedenis der Latijnse letter-
kunde (00

) ••••••••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 45 u. 14-15 \h 

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

8. Griekse en Latijnse wijsgerige teksten (* /**) N. 60 u. 

9. Grondige vraagstukken van de antieke 
wijsbegeerte met inbegrip van de studie 
van het nawerken op het Westers denken 
(*/**) ............. ········•••e;••······ R. BOEHM 60 u . 

10. Geschiedenis van de wetenschap in de 
oudheid (* /**) .......................... E. VERMEERSCH 30 u. -

11. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (00

) ••••••••••••••• W. COUVREUR 30 u. 12-13 -

·(!) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van he't 
Grieks en het Latijn : 
klassiek gedeelte (0

) •• •• ••••••••••••••••• A. SCHARPE 45 u. 10-11 'h 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0
) ••••• J. DEVREKER 30 u. 10-11 

14. Instellingen van de Romeinse wereld (00
) •• J. DEVREKER 30 u. 10-11 

15. Godsdienstgeschiedenis der Klassieke 
volkeren (0 0

) ••••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 30 u. 9-11(1) 

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

16b. Latijnse epigrafie ( 0
) ••••••••••••••••••••• G. SANDERS 30 u. 9-11 (I) 

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

of 
17b. Latijnse paleografie (0

) ••••••••••• .' •••••• W. PREVENIER 30 u. 16-18(2) 

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

18b. Etruskische en Romeinse archeologie (00
) •• S. DE LAET 60 u. 8-10 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 69 en 70 

(!) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2- ; 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

· l 
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FACULTEIT VAN DE_ LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

IL 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 cursussen moet verband houden met de -
klassieke filologie. 

1. Historische verklaring van een Grieks schrij-
ver (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••• R. BOGAERT 

2. Historische verklaring van een Latijns 
schrijver (0

) •••••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-11(1) 

3. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis : Griekenland en Rome 
(*) ................................ . ... J. DEVREKER 120 uur /jaar 

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

5. Latijnse epigrafie ( 0
) .................... G. SANDERS 9-11(1) 

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

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

8. Archeologie van de Griekse Wereld (* + **) H. MUSSCHE 14-16(2) 

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

10. Griekse en Latijnse wijsgerige teksten (*/**) N. 60 uur/jaar 

11. Grondige vraagstukken van de antieke wijs-
begeerte met inbegrip van de studie van het 
nawerken op het Westers denken (*/**) ... R. BOEHM 60 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

11 % -12 1h Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

12. Geschiedenis van de wetenschap in de oud-
heid (* /**) ........................... · · E. VERMEERSCH 30 jaar /jaar 

13. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
logie (00

) ••••. ••••••••••••••••••••••••••• S. DE LAET 8-10 

14. Byzantijns Grieks C) ............. ' ....... R. THIBAU 

p. Modern Grieks (00
) ••••••••••••••••••••• R. THIBAU 30 uur/jaar 

16. Volkslatijn (00
) ••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 16-18(1) 

17. Middeleeuws Latijn (0
) •••••••••••••••••• G. SANDERS 16-18(1) 

18. Sanskriet (* /**) ......................... N. 16-17 

19. Algemene taalkunde (* /**) ............... W. COUVREUR 12-13 'h 

20. Christelijk-Latijnse taal en letterkunde (00
) G. SANDERS 

21. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 15-17 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0

) G. SANDERS (2) 

22. Neolatijnse letterkunde (0 0
) •••••••••••••• N. - 30 uur/jaar 

23. Papyrologie ( 0
) ••••••••••••••••••••••••• R. BOGAERT 14-16(1) 

24. Numismatiek der Oudheid (0
) •••••••••••• R. BOGAERT 16-18(1) 

25. Kunstgeschiedenis der Klassieke Oudhei.d (0
) H. MUSSCHE 10-12(2) 

26. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00

) ••••••••••••••• R. BOGAERT 10-12 

27. Cultuurgeschiedenis van Byzantium (00
) ••• E. VOORDECKERS 9-11 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p .. ~6 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

' 

Blandijnberg, 2 

11-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 
I 

10-12(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



-.1 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

-
Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde .. ... .. ... I K. DE CLERCK 17-19(2) 

3. De algemene methodenleer ( 0
) •••• • • • ••••• • I A. GERLO 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : klassieke talen . . . ................. I J. VEREMANS 

17-19 

9-10 

I 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p . 36. 

Plaats 

--
Blandijnberg, 2 

I 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Atheneum 

Lyceum 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

l. Encyclopedie van de Romaanse filologi.~ (*) L. MOURIN 11-13 

2. Filologische oefeningen over de Romaanse 15-16(**) 
talen (* + **) ........................... N. (L. MOURIN) 16-17(*) 

3. Taalkunde van het Modern Frans, met 
oefeningen ("' + **) ...................... D. WILLEMS 10-12(**) 10-11(*) 

4. Taalkundige en filologische studie van 
Franse teksten, met oefeningen: Middel-
eeuwen (* + **) ......................... J. THOMAS 14 Yt -16(*) 

5. Historische spraakkunst (* + **) . . .. ... .. . D. WILLEMS 11-12 

6. Geschiedenis van de Franse literatuur, 
partim: Middeleeuwen (**) · . . . ............ J. THOMAS 9-10 

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

8. Literaire studie van Franse schrijvers, 
met oefeningen: Middeleeuwen (**) ....... J. THOMAS 

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

10. Steloefeningen (* + **) ........... ... ..... J. DE BRUYNE 13 Yt -14 Yz (*) 
14 Yz -15V2( **) 

11. Inleiding tot de voornaamste moderne lite-
raturen (*) •••••••••••••••• 00 ••••••••••• A. BOLCKMANS 14-15 Yz 

12. Psychologie (*) • ••••••••••••••••••••• 0 •• W. DE COSTER ~ 
13. Logica (**) ............................. N. 16-18 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 

10-12 
(**)(I) Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

14-16 Blandijnberg, 2 

10-12 
(2) I Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

II-12 Yz Blandijnberg, 2 

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

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

. -- Leergangen -· Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
--

14. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met 
nadruk op de geschiedenis va!l Frankrijk Tit.: R. VAN CAENEGEM 
(* + **) . .. ....................... ...... Suppl. : L. MILIS 10-11 (1) 9-1 0( 1) 

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

16. Overzicht van de· geschiedenis der plastische 
kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (00

) ••••••• • ••• •• •• • •• •• M. DE MAEYER 

17. Laat- en Middellatijnse schrijvers (* + **) .. G. SANDERS 9 \12 -II Y2 (1) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

- - . . -

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

16-17 ' Biandijnberg, 2 

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

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

) ••••••••• 30 uur / jaar 

2. Grondige vraagstukken van de wijsbegeerte: 
cultuurfilosofie (/) (0 0

) ••••••••• •• ••• •• •• E. VERMEERSCH 17-18 

3. Bijzondere vraagst ukken uit de algemene 
wijsbegeerte (/) ......................... R. BOEHM 17 \-2 -19 

4. Franse taalkunde (* + **) . ........ .. ..... D. WILLEMS 9-11 

5. Grondige taalkundige en filologische studie 
van Franse schrijvers: Middeleeuwen en 
Moderne Tijden (* + **) ................. J. THOMAS 11-121

/2 

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

7. Grondige literaire studie van Franse 
schrijvers: Middeleeuwen (*) ............. J. THOMAS 

8. Grondige literaire st u die van Franse 
schrijvers: Moderne Tijden (* + **) · ....... M. DE GREVE 11-12 ~ 

9. Romaanse taalkunde (*) .. ... .. . .. ... .... L. MOUR1N 9-11 

10. Romaanse literaturen, 14-15 
a. partim: Italiaanse literatuur 

(*+**) .............................. N. 

b. partim: Spaanse literatuur (* + **) ..... J. DE BRUYNE 15~ -16~ 

c. partim: Provençaalse literatuur (* + **) . N. 
(tenminste twee literaturen te volgen in elk 
der twee studiejaren met een tot. van 120u.) 

-----

Voor de verklaring van de 'gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 . 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

9-10 Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 
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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. Vergelijkende studie der moderne 12'-13 
literaturen (00

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W. THYS 16-17 Blandijnberg, 2 

12. Laat- en Middellatijnse schrijvers(* + **) .. G. SANDERS 14-15 Yt , Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van de exa
mencommissie gekozen vakken, die elk tenminste één col
lege omvatten dat voorkomt op het programma van een 
universiteit. Tenminste één van die vakken moet verband 
houden met de Romaanse filologie (cursussen I t.e .m . 10) 

1. Fonetiek en ortafonie van het Frans (* + **) D. WILLEMS 9-10(1) Blandijnberg, 2 

2. Methodes van de dialectologie, met toepas-
sing op Romaans België (* / **) . . . . . . . . . . . N. 15-16 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Franse literatuur in 
België(* / **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . DE GREVE 16-17 Blandijnberg, 2 

4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) .. J. DE BRUYNE 16 Yt -17 '12 Blandijnberg, 2 

5. Verklaring van Italiaanse schrijvers (* / **) N . 16-18 Blandijnberg, 2 

6. Verklaring van Provençaalse schrijvers(* / **) N . 10-11 Blandijnberg, 2 

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

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

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

10. Filologische oefeningen o ver de Italiaanse 
taal en literatuur (* / **) . .. :. . . . . . . . . . . . . . N. 14-16 Blandijnberg, 2 

11. Volkslatijn (00
) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G . SANDERS 16-18(1) B1andijnberg, 2 

-- - - - - - - - ------ ------- - - --- , _______ .t__ ___ ___._ _ ___ ___._ ____ ...__ ___ .....J. ___ _ _ _._ ____ ..L...,. _______ _. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p . 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
.. 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

12. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 15-17 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0

) G. SANDERS (2) 

13. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-
ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*/* *) ....................... N. 30 uur/jaar 

14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*/**) ....................... N. 30 uur/jaar 

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

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

17. Algemene taalkunde (*/**) ............... W. COUVREUR 12-13 '12 

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maanse talen, (00

) ••••••••••••••••••••••• W. COUVREUR 12-13 

19. Toegepaste taalkunde (*/**) .............. R. DEROLEZ 45uur /jaar 

20. Theoretische literatuurwetenschap (0
) • • •••• A. VAN ELSLAND ER 45 uur/jaar 

21. Theatergeschiedenis (0
) •••••••••••••••••• W. SCHRICKX 45 uur/jaar 

22. Literaire sociologie (00
) •••••••••••••••••• A. BOLCKMANS 15 Y:!-17 

23. Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0

) •••••••••••••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 

24. Geschiedenis van de muziek (*/**) ........ 1. BROECKX 16-18 

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

26. Inleiding tot het wiskundig denken ........ R. DELANGHE 60 uur/jaar 

27. Esthetica van de literatuur (00
) ••••••••••• N. 15-16 V:! 

- -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

! 

Rozier, 9 
I 

Rozier, 9 

Blandijnberg, 2 

. St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

14-16 St. -Hubertusstr., . 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

1 l Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

·~ --. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

111. FACULTATIEVE CURSUSSEN , 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

kritiek : Frans (* /**) · ..................... M. DE GREVE 14-16 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

. -- - . 

Blandijnberg, 2 

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

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. 
I 

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

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

3. Algemene methodenleer (0
) . .. . .... .. . .. .. A. GERLO 17-19 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : Fran-s . ................. . ........ M. DE GREVE 10-11 

' 

' 

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. 36. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,_ 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) · 

.. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
·-

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I (*) ... G. DE SMET 16-17 

2. Inleiding tot de Germaanse filologie II 
· a) Taalwetenschap (**) ................... V. VANACKER 10-12(1) 

b) Literatuurwetenschap (**) .............. A. VAN ELSLANDER 10-12(2) 
f 

Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 14-15 ih 
3 t.e.m. 6: (**) 

3a. Inleiding tot de ·taalkundige studie van het 10 1f2 12 10 ih -12 
Nederlands, met oefeningen (* + **) ........ V. VANACKER (*) (-) (**) 

3b. Overzicht van de Nederlandse letterkunde, A. DEPREZ (**} 9-10 1/z 
met oefeningen (* + **) ................... A. VAN ELSLAND ER(*) (-) 

4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10 1h~ l2 10 '12 -12 
Engels, met oefeningen (* + **) ............ R. DEROLEZ (**) (-) (*) (-) 

4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 14-15 1h 
oefeningen' (* + **) . ...................... W. SCHRICKX (**)(-) 

-
5a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 14-15 ih 

Duits, met oefeningen (* + **) ............. G. DE SMET (**)(-) 

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

6a. Inleiding tot de taalkundige studie van een 9-10 ih 
Scandinavische taal, met oefeningen (* + **) A. BOLCKMANS (-) 

6b. Overzicht van een Scandinavische letter-
15 1h -17 

kunde, met ~efeningen (* + **) ............ A. BOLCKMANS (-) 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ............................ A. BOLCKMANS 14-15 112 

--

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

~ 

vrijdag zaterdag plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15ih 
(*)(-) Blandijnberg, 2 

9-10 ih 
(*)(-) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

l 
Rozier, 44 I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

wijsgerige stelsels (**) ............... ... .. J. KRUITHOF 8 V2 -10 

Sb. Psychologie (**) ........ . ...... . ..... . ... W. DE COSTER 

Be. Logica (**) ............. ... .. . ....... . .. . N. 16-17 % 

8d. Ethica (**) .................... . ......... J. KRUITHOF 

Be. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen (**) ..... N. 45 uur/jaar 

8f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (* *) ... R. BOEHM 17-18 

8g. Hedendaagse wijsbegeerte (**) ..... . ....... E. VERMEERSCH 8%-10 

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

) • · ••• • •• A. VERHULST 9-10 

9b. Geschiedenis van de Angelsaksische 
wereld (00

) • •••••••••••••••••••••• • ••• • •• R. VAN CAENEGEM 9-10 

9c. Geschiedenis van de Duitssprekende 
landen ( 0 0

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

9d. Geschiedenis van de Scandinavische 12-13 
landen (00

) ••••••••••••••••••• • ••• • ••• • •• A. BOLCKMANS 

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

11-12 % Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 1h Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Bland1jnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende kandidatuur in de Germaan~e filologie 

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

,, - 14-15 % -· - . -· - I - .: -::• 

A. Richting Nederlands (**) 
I. Inleiding tot de taalkundige studie van 90 u. 10'l2 -12 , 10V2-12 

het Nederlands, met oefeningen (* + **) .... V. VANACKER 90 u. (*)(-) (**) Blandijnberg, 2 

2. Overzicht van de Nederlandse letterkunde, A. DEPREZ(**) 90 u. 9-10 % 
met oefeningen (* + **) .............. · . . ... A.YAN ELSLANDER 90 u . (-) Blandijnberg, 2 (*) 

3. Geschiedenis van de Nederlanden (0
) ••••••• A. VERHULST 30 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

B. Richting Engels -
I. Inleiding tot de taalkundige studie van 90 u. lO'h-12 10 'l2 -12 

het Engels, met oefeningen (* + **) ...... . .. R. DEROLEZ 90 u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

00 -
2. Overzicht van de Engelse letterkunde, 90 u. 14-15 'l2 14-15 Vz 

met oefeningen (* + **) ................ · ... W. SCHRICKX 90 u . (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Angelsaksische wereld(0 0
) R. VAN CAENEGEM 30 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

C. Richting Duits ; 

I. Inleiding tot de taalkundige studie van 90 u . 14-15 'l2 9-10 v2 
het Duits, met oefeningen (* + **) . . ........ G. DE SMET 90 u . (**)(-) (*)(-) Blandjjnberg, 2 

2. Overzicht van de Duitse letterkunde, 90 u. 15 1h -17 14-15 'h 
met oefeningen (* + **) .. . .... . ........... E. VERHOFST ADT 90 u . (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Duitssprekende 
I 

landen (00
) ••••••••••••••• • •••••••••••••• W. PREVENIER 30 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

D. Richting een Scandinavische taal 
I. Inleiding tot de taalkundige studie van een 90 u. 9-10 v2 

Scandinavische taal, met oefeningen (* + **) A. BOLCKMANS 90 u. (-) 
J 

Rozier, 44 

2. Overzicht van een Scandinavische 90 u. 15 'l2 -17 
letterkunde, met oefeningen, (* + **) ....... A. BOLCKMANS 90 u. (-) Rozier, 44 

3. Geschiedenis van de Scandinavische landen (00
) A. BOLCKMANS 30 u. 12-13 Rozier, 44 

(!) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

) • • ••••••••• 30 uur/jaar 

of 
lb. Esthetica van de literatuur (00

) . .......... N. 14-15 Yt 

Ie. Een ander wijsgerig vak (met toelating van 
de sectie) ............................... 

of 
A. Grondige studie van één van de twee Ger-

maanse talen die deel hebben uitgemaakt 
van het kandidaatsexamen en van haar 
literatuur (te kiezen 2 t.e.m. 5) ........... 

2a. Grondige taalkundige studie van het moder-
ne Nederlands, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Nederlands 
(* + **) ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 V. VANACKER 9-10 \lt (*) 9-10 \ft (**) 

2b. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten (* + **) ................... V. VANACKER 15 lit -17 

2c. Grondige studie van de Nederlandse A. DEPREZ 
letterkunde (* + **) .................... . . A. VAN ELSLAND ER 14-15 \it 

2d. Grondige literaire studie van Nederlandse A. DEPREZ 
teksten (* + **) •••••••••••••••••••••••• 0 A. VAN ELSLAND ER 14-15 Yt 

of 
3a. Grondige taalkundige studie van het moder-

ne Engels, met inbegrip van de historische -
spraakkunst van het Engels (* + **) ....... R. DEROLEZ 9-10 Y2 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (* + **) ......................... R. DEROLEZ 9-10 Yt 

3c. Grondige studie van de Engelse letter-
kunde (* + **) .......................... W. SCHRICKX 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

, 

' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 , 

Blandijnberg, 2 I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnbetg; 2 

9-10 Yt Blandijnberg, 2 
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·FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

3d. Grondige literaire studie van Engelse teksten W . SCHRICKX 15 Y2 -17 
of 

4a. Grondige taalkundige studie van het moder-
ne Duits, met inbegrip van de historische 
spraakkunst va_n het Duits (* + **) ........ G. DE SMET 

4b. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten(*+**) G. DE SMET IO Y2 -12 

4c. Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(* + **) ...... .. ..... · · ····· ···· · ....... E. VERHOFST ADT IO Y2- I2 

4d. Grondige literaire studie van Duitse teksten 
(* + **) .. ... . .. . .. . . . . ......... . ....... E. VERHOFST ADT IO Yî -12 

of 
5a. Grondige taalkundige studie van een moder-

ne Scandinavische taal, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal (* + **) ... . ... ······ · A. BOLCKMA Ne;; 15 Yî- 17 

5b. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal (* + **) ........ A. BOLCKMANS 

5c. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (* + **) ............. . ....... . A. BOLCKMANS IO Y2- 12 

5d. Grondige literaire studie van teksten in een 
Scandinavische taal (* + **) . ............. A. BOLCKMANS 9-10 Y2 

6. Vergelijkende spraakkunst van de 
Germaanse talen ( 0

) • •••• • ••• • ••• •••••• •• R. DEROLEZ 9-10 

7. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00

) •••••••• •• ••••• •••••• ••••• W. THYS 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

- Blandijnberg, 2 

IO Y2- I2 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

9-10% Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-
Blandijnberg, 2 

12-13(1) 
16-17(1) Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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 moder- ; 

ne Nederlands, met inbegrip van de histo- , 
rische spraakkunst van het Nederlands 
(* + **) ································ V. VANACKER 9-lOlh (*) 9-10 lh(**) 

8b. Grondige taalkundige studie van Nederland-
se teksten (* + • *) ....................... V. VANACKER l5lh-l7 

of 
9a. Grondige taalkundige studie van het moder-

ne Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels (* + **) ....•.. R. DEROLEZ 9-10 'h 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (* + **) ························· R. DEROLEZ 9-10 'h 

of 
lOa. Grondige taalkundige studie van het moder-

ne Duits, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Duits (* + **) ........ G. DE SMET 

lOb. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (* + **) ......................... G. DE SMET IO'h-12 

of 
I la. Grondige taalkundige studie van een moder-

ne Scandinavische taal, met inbegrip 
van de historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal (* + • *) ............... A. BOLCKMANS 15'1:!-17 

llb. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal (* + **) ........ A. BOLCKMANS 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

IO'h-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

9-10 'h Rozier, 44 
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VI 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

c. Grondige studie van de tweede literatuur - - - - . - -- - - - ·- . -·-
(te kiezen uit 12 t.e.m . 15) 

l2a. Grondige studie van de Nederlandse A . DEPREZ -
letterkunde (* + **) ........ . . .. .. .. . . . . .. A. VAN ELSLANDER 14-15 ~ -

l2b. Grondige literaire studie van Nederlandse A. DEPREZ 
teksten (* + **) ... . . . . . ................. A. VAN ELSLAND ER 14-15 ~ 

of 
l3a. Grondige studie van de Engelse letterkunde 

(* + **) .... .. ................ .......... W. SCHRICKX 

l3b. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten (* + **) ......... ..... .. . ........ W. SCHRICKX 15 ih -17 

l4a . Grondige studie van CUe Duitse letterkunde 
(* + **) ............... . . . ... .. ......... E. VERHOFST ADT IO Y2 -12 

l4b. Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (* + • *) .... . .................... E. VERHOFST ADT 10~ -12 

. d' of . . h l5a. Grondige stu Ie van een Scandmavisc e 
letterkunde (* + **) .............. .. ...... A. BOLCKMANS IO Yz -12 

l5b . Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal (* + • *) ....... . ... A. BOLCKMANS 9-10 1h 

D. Grondige algemene taalkunde : ........ . ... 
l6a. Grondige studie van de gesproken taal, met 

inbegrip van de experimentele fonetiek (0 0
) M. HOEBEKE 14-15 Yl 

l6b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
oefeningen (0 0

) •••••• • •• • ••• • ••••••••••• W. COUVREUR 45 uur /jaar 

l6c. Toegepaste taalkunde ............ . ....... R. DEROLEZ 45 uur / jaar 
----- -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

.. -~ :. -- . ' ... 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 ~ Blandijnberg, 2 

· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologi~ (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . 
16d. Eén van volgende keuzecursussen : 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaanse talen eo> ..... .. ...... .. .. . W. COUVREUR 12-13 Y2 

2) Grondige studie van een Oudgermaanse 
taal 
a) Gotisch (0

) •••••• • ••••••••• •• •••• • • W. COUVREUR 14-15 Y2 

b) Oudengels (*/**) .................. R. DEROLEZ 45 uur / jaar 

c) Oudhoogduits (* / **) . . .. . .......... G. DE SMET 45 uur / jaar 

d) Oudnoors (*/**) . . . . . .. .. . . . ....... R. DEROLEZ 45 uur / jaar 

e) Oudsaksisch (00
) •••••• • . •••••••••••• G. DE SMET 45 uur / jaar 

f) Oudnederfrankisch (0
) •••••••••••••• G. DE SMET 

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

b) Sumerisch (00
) ••••••••••••••••••••••• L. DE MEYER 16-17 

c) Een andere taal, met toelating van de 
sectie .................................. 

E. Grondige algemene literatuurwetenschap : 
17a. Theoretische literatuurwetenschap (0

) •••••• A. VAN ELSLANDER 

17b. Poëtica (0 0
) •••••••••••••••••••••••••••• A. VAN ELSLANDER 

17c. Theatergeschiedenis (0
) .................. W. SCHRICKX 

17d. Literaire sociologie ( 0 0
) •••••••••••••• • ••• A. BOLCKMANS 15Y2-17 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

14-15 Y2 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

14-15 Y2 Blandijnberg, 2 

14-15 1h Blandijnberg, 2 

lOlh-12 Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE . 
Twee door de examinandus met goedkeuring 
van de examencommissie gekozen cursussen 
(tenminste één van die cursussen moet ver-
band houden met "de Germaanse filologie), 
die elk tenminste over 30 uur / jaar gedoceerd 
worden, zoals o.m. 

1. Algemene taalkunde (* / **) ...... . ......... W. COUVREUR 12-13 Yz 

2. Vergelijkende spraakkunst der lndoger-
maanse talen (00

) ••• • ••••• • •••••••••• • ••• W. COUVREUR 12-13 Yz 

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

) ••• • •••••••••••••••••••• • • • • W. COUVREUR 14-15 Yz 

b) Oudengels (*/**) .... . ...... . .......... R. DEROLEZ 45 uur / jaar 

c) Oudhoogduits (*/**) ................... G. DE SMET I 45 uur / jaar 

d) Oudnoors (* /**) •. ~ ••• re- • •• • •••••• 0 •• • R. DEROLEZ 45 uur / jaar 

e) Oudsaksisch (00
) ..................... . G. DE SMET 45 uur / jaar 

f) Oudnederfrankisch (0
) ••• • ••• • • • •••••••• G. DE SMET 45 uur / jaar 

4. Nederlandse dialectologie e> .............. V. VANACKER 14-15 Yz 

5. Amerikaanse letterkunde (* /**) . .. ········ W. SCHRICKX 

6. Een moderne Scandinavische taal, partim: 
a) Deens (* + **) .................. . ...... A. BOLCKMANS 60 uur / twee jaar 

b) Noors (* + **) ......................... A. BOLCKMANS 60 uur / twee jaar 

c) Zweeds (* + **) ................ . .... . .. A. BOLCKMANS 60 uur / twee jaar 
- L.. ... . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

- - ... -

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

/ Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

lOYz -12 Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

b) Sumerisch (00
) •••••••••••••••••••••••• L. DE MEYER 16-17 

c) Een andere taal, met toelating van de 
sectie ................................. 

! 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 



00 
1.0 

I. 

2. 

I' 

2' 

I. 

2. 

I' 

2. 

( !) 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. Richting Nederlands 
Grondige taalkundige studie van het moderne 
Nederlands, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Nederlands (* + **) .... V. VANACKER 90 u. 9-IOih(*) 9-IOih(**) 

Grondige taalkundige studie van 
Nederlandse teksten (* + **) ............... V. VANACKER 90 u. 151h-17 

of 
Grondige studie· ~an de Nederlandse letter- A. DEPREZ 
letterkunde (* + **) ....................... A. VAN 

ELSLANDER 90 u. 14-15% 

Grondige literaire studie van A. DEPREZ 
Nederlandse teksten (* + **) ............... A. VAN 

ELSLANDER 90 u. 14-151h 

8. Richting Engels 
Grondige .taalkundige studie van het moderne 
Engels,· met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels (* + **) ........ R. J?EROLEZ 90 u. 9-IO~h 

Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (* + **) .......................... R. DEROL LL 90 u. 9-IO ~h 

of 
Grondige studie van de Engelse letterkunde 
(* + **) ................................. W. SCHRICKX 90 u. 

Grondige literaire studie van Engelse teksten 
(* + **) ......................... ········ W. SCHRICKX 90 u. 15 1h -17 

\ 

I 

totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-101f2 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



1.0 
0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse fi.lologie 

Leergangen Titularis (!) I maandag dinsdag I woensdag I don(jerdag I v~ijdag 

C. Richting Duits 
1. Gro.ndige taalkundige studie van het 

moderne Duits, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Duits 
(*+~*) ................................. I G. DE SMET 90 u. 

2. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (* + **) ......................... . G. DE SMET 190 u. 

IO'h -12 

10 'h-12 

. .. 
.. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
of --------------~----------------~--~-------1----~--~--------~-------+--------~-------+--------------~ 

1. Grondige studie van de Duitse letterkunde· 
(* + **) ................................ . E. VERHOFSTADTI90 u. 

2' Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (* + **) .......................... IE. VERHOFSTADTI90 u. 

D. Richting een Scandinavische taal 
1. Grondige taalkundige studie van een 

moderne Scandinavische taal, met in
begrip van de historische spraakkunst 
van een Scandinavische taal (* + **) ........ I A. BOLCKMANS 190 u. 

2. Grondige taalkundige studie van teksten in 
een Scandinavische taal (* + **) ............ I A. BOLCKMANS 190 u. 

of 
1' Grondige studie van een Scandinavische 

letterkunde (* + **) ....................... I A. BOLCKMANS 190 u. 

2' Grondige literaire studie van teksten in een 
Scandinavische taal (* + **) .......... "':' .... I A. BOLCKMANS 190 u. 

IO 'h- 12 

IO 'h -12 

( !) totaal aantal uren per cursus . Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

15 '12- 17 Rozier, 44 

9-10 'h Rozier, 44 

lO'h-12 Rozier, 44 

9-10 'h Rozier, 44 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. inde Germaanse filologie 
.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

3. De algemene methodenleer (0
) ••••••••••••• A. GERLO 17-19 

\ Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, -
partim: Germaanse talen (Nederlands) (00

) A. VAN ELSLAND ER 10-11 Blandijnberg, 2 

5. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: Germaanse Talen (Duits) . . ... . .... M . HOEBEKE 9-10 Blandijnberg~ 2 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die 
\0 - voorkomen op het programma der athenea, 

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

7. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
technisch onderwijs: een Scandinavische taal 
partim : Zweeds .......................... A. BOLCKMANS 11-12 Rozier, 44 

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. 36. 
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N 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

l. Inleiding tot de moraalwetenschap (00
) •••• Tit.: J . KRUIT-

HOF 
Suppl. : H . VAN 
DEN ENDEN 60 u. 

2. Ethica (* + **) ........... . ........... . .. J. KRUITHOF 120 u. 

3. Oefeningen ethica (* + **) ..... . . .. . .... .. J. KRUITHOF 120 u. 10-12 

4. Wereldbeschouwing, ideologie. en denk - Tit.: J.KRUITHOF 
vormen ( 0

) • • • • • •• • • • • • •• • •• • •• • ••• • • • • • Suppl . : H. VAN 
DEN ENDEN 30 u. 

5. Logica (**) ... .. ........... ... . .. .. . ..... N. 60 u. 16-18 

6. Oefeningen wijsgerige antropologie (0
) 

theorie . . . . . .. ..... .. ...... . .. . ..... 30 u. 14-16 
-

- < 

oefeningen .... .. ....... ... . .. .. . .... E. VERMEERSCH 30 u. 

7a. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (0 0
) E. VERMEERSCH 45 U; 14-15 'h 

7b. 
. of.. 

Encyclopedie van de WIJSbegeerte (* / **) ... R. BOEHM 45 u . 

8. Psychologie (*) ... . .... . ........ . ..... : . W. DE COSTER 60 u. 

9. Moraalpedagogiek (00
) . . . .. ... . .. . . .. . . . J. BUELENS 60 u . IO 'h -12 'h 

10a. De algemene biologie en fysiologie van de 
mens met betrekking tot het gedrag, 
partim : algemene biologie (* / **) ......... H. GYSELS 30 u . 81/2 -9 'h 

. . of . . 
1 Ob. De algemene bwlog1e en fyswlog1e van de 

mens met betrekking tot het gedrag, H. VANDER 
partim : neurolqgie (**) ............. . . . .. EECKEN 30 u. 11-13(2) 

( 

( !) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

9-11 Paddenhoek 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
··--

I Blandijnberg, 2 

17 'h -19 Blandijnberg, 2 

11-13 Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Led., 35 



1.0 w 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Eén cursus te kiezen uit IJ: 
11a. Psychologie van het kind en van de ado-

lescent ( .. ), partim kind · ................. Tit.:W.DE COSTER 45 u. 9-11(1) 
partim adolescentie ........... Suppl. : L. VERHOF-

ST ADT -DENEVE 15 u. 11-13(2) 

11b. De beginselen van de psychiatrie eR voor-
namelijk de psychopathologie van het kind 
(*/**) ........................... . ..... A. EVRARD 60 u. 

11c. Overzicht van de voornaamste psychologi-
sche theorieen (* / **) •• • • • ••••• • • • • • •• 0. J. QUACKELBEEI\ 30 u. 10-11 

lid. Statistiek toegepast op de psychologie en 
de pedagogiek (* / **) . ... ... .. . . .. ....... H. PICARO 60 u. 

12a. Overzicht van de geschiedkundige 
kritiek (* / **) ........................... W . PREVENIER 30 u. 9-10 

12b. Geschiedenis van de ~feuwste Tijden (0 0
) • • R. VAN EENOO 30 u. 

Twee cursussen te kiezen uit 13 : 
13a. De vormen van het religi~us leven (00

) ... . R. THIBAU 30 u . 

13b. De sociologie (* / **) ......... .. ......... · . M . VERSICHE-
LEN-TERRYN 60 u. 11-13 

13c. Inleiding tot de economie (* / **) .......... M. VAN 
MEERHAEGHE 30 u. 14-16(1) 

13d. Inleiding tot de algemene rechtsleer (* / **) W. CALEW AERT 30 u. 

13e. Inleiding tot de sociale en politieke leer-
stelsels (* /**) ...... .. ... . ..... . ... . .. .. . A . VAN BILSEN 45 u. 14-15 1h 

/ 

(*) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pastemlaan, 2 

8%-10% Univ., 8 
j 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 i 

Univ., 2 

Paddenhoek 

9-10 Univ., 8 

Univ., 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

' Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 . jaar studie) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13f. Overzicht van de wijsgerige stromingen 
in de wereldliteratuur (* /**) .............. A. BOLCKMANS 60 u. 11-13 Blandijnberg, 2 

14. Twee cursussen te kiezen met goedkeuring 
van de examencommissie uit het programma -
van een universiteit. 

'f 
- ; 

-

'• 

-

I 

(*) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tek~ns: zie p. 36. 



\0 
VI 

(!) 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Licentie in de moraalwetenschap 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0

) ... ··· · · · · · ······ · · · ···· .. . ... J. KRUITHOF 60 u. 14-16 

2. De bijzondere moraal (0
) ... . . .. ...... . .. J. KRUITHOF 60 u. 

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

) •••••••••••• J. KRUITHOF 60 u . 

4. Axiologj_e (00
) • • ••• • ••••••••••••••• • •••• J. KRUITHOF 60 u. 

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

) • • •• • • •• •• • • • • • • ••• N. 60 u. 

6. De metafysica (00
) • • ••••••••••••• • ••• • •• N. (J. KRUITHOF) 60 u. 

7. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ............................ R. BOEHM 45 u . 17 1,4 -19 

8. Geschiedenis van de' wijsbegeerte van de 
Hedendaagse Tijden (00

) •••••• •••• • • • • ••• E . VERMEERSCH 60 u. 16-18 / 

9. Grondige studie van vraagstukken uit de 
moraalpedagogiek (0

) •••••••••• • ••• • • • • • • J. BUELENS 60 u. 10-12 

10. De differentiële en persoonlijkheids- Tit.: W. DE 30 u . 
psychologie(* + **) . . . .................. COSTER 

Suppl.: L. 
VERHOF-
STADT-DENEVE 15 u. 9-10 

10' Praktische oefeningen (* + **) .......... . . W. DE COSTER 15 u. 

11. Inleiding tot de sociale gevalstudie (00
) •••• 30 u. 

G. DE BOCK 16-19(2) 
ll' Praktische oefeningen (00

) ••••••••••••••• 15 u. 

Een cursus te kiezen uit : 
l2a. Kritische ontleding van een wijsgerig 

werk: zielkunde (00
) •••••••••••••••••••• E. VERMEERSCH 30 u. 14-15 

totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

16-18 Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

16-18 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



1.0 
0'1 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

12b. De infinitesimaalrekening en de beginselen 
der waarschijnlijkheidsrekening (* /**) ..... G. CROMBEZ 30 u. 

12c. De biologie en de menselijke gedraging, 
partim: de algemene biologie (*) .......... N. 30 u . 

12d. De biologie en de menselijke gedraging, H. VANDER-
partim : neurologie (*) ............. . . .... EECKEN 16-18(2) 

12e. Algemene antropologie met betrekking tot 
de wijsbegeerte, de psychologie, de 
geschiedenis en de biologie, 
partim: wijsbegeerte (0

) .... ....... ...... E. VERMEERSCH 15 u . 15-16(1) 

partim : psychologie (*) ............. . · .. · . . W. DE COSTER 15 u. 

partim: geschiedenis (00
) . . . . . . . . . . . . \ . . . J . NENQUIN 15 u . 

partim : biologie (*) ..................... R. CLIQUET 15 q. 17-18(2) 

12f. De principes en methodes van 
psychologische raadgeving (* / * *) ....... .. J. QUACKELBEEI\ 60 u. 10-11 9-10 

12g. De jeugddelinkwentie (*) ................. G. DE BOCK 30 u. 14-16(1) 

12h. De grondige vraagstukken betreffende 
religieus leven en moraal (00

) ••••••••••••• R. THIBAU 60 u. 

12i. Onderwijsfilosofie ....................... N. 45 u. 

13. Vier cursussen door de examinandus 
te kiezen, met goedkeuring van de 
examencommissie, uit het programma van 

I 

de universiteit , 

(!) = totaal aantal uren per cursus 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p.- 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure, 160 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



\0 
-.) 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... R. VERBIST 
_.. ~- . ··- -- 17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 17-19(1) 

3. De algemene methodenleer (0
) • ••• • •••••••• A. GERLO 17-19 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : moraal ... . ..................... . J . BUELENS 10-12 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, 
onder leidin.f!. van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting van middelbaar onder-
wijs. 
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. 36. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Atheneum-
Lyceum 

Blandijnberg, 2 

I 

I, 
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00 

-
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Twee cursussen naar keuze uit : 
a. Inleiding tot qe studie van het akkadisch 8-10(*) 8-9(*) 

(Babylonisch-Assyrisch) (* + **) ......... 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. JANSSENS 17-19(**) 17-18(**) 

d. Inleiding tot de studie van het 8-10(*) 8-9(*) 
Modern Arabisch (* + **) ............... M. PLANCKE 8-9(* *) 10-12(**) 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws (* + **) ..................... G. JANSSENS 14-17(**) 10-13(*) 

f. Inleiding tot de studie van het 11-13(*) 
Oudindisch (* + **) ............. ........ N. 15-16(*) 

16-17(**) 9-11(*) 

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 16-19 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees (* + **) ................ N. (C. WILLEMEN) I4-I7(*) 

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

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

St. -Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14- I 7(*) St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 
- ·- · - -



\0 
\0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- - - - - - .. 
2. Inleiding tot de studie van de Oosterse filo-

logie, één partim te kiezen uit : 
~ 

a. Assyriologie (**) ....................... L. DE MEYER 11-12 

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

c. Arabistiek (*) ......................... M. PLANCKE 9-10 
-· 

d. Hebraïstiek ( 0
) •••. ••••••••••••••••••••• G. lANSSENS 17-18 

e. Indologie ( 0
) •••••••••••••••••••••••• • • J. DELEU 14-16(1) 

f. Sinologie en Japanologie (00
) ••••••••••• N. (C. WILLEMEN) 10-11 

' 3. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(* /**) .... . ....... . . ... ................. W. PREVENIER 9-10 

4. De algemene geschiedenis van Azië (00
) . ... N. 1S-19(l) 18-19(1) 

5. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
één partim te kiezen uit : -
a. het oude Nabije Oosten (0

) ••••• , ••• •••• L. VANDEN BERG HE 10-11 

b. de Islamwereld (* /**) .................. M. PLANCKE 11-12 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0
) •••••••••••••• N. 17-18 

d. Oost-Azië: oud (00
) ••••••••••••••••••• N. (C. WILLEMEN) 11-11 Yz 

nieuw (00
) ••••••••••••••••• D. ELLEGIERS 9V2-ll (15 uur /jaar) 

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

wijsgerige stelsels (0
) •••••••• _. •••••••••• J. KRUITHOF 8lf2- IO 

b. Logica (*/**) ......................... N. l6-l7lf2 
. . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St. -Pieterspl., 5 

St. -Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,' 2 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St. -Pieterspl., 5 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c. Ethica (*/**) 1. KRUITHOF I 11- I21h Blandijnberg, 2 ... ~ ..................... 
d. Wijsbegeerte der Oudheid (00

) •••••••••• N. BVz-10 Blandijnberg, 2 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen ...... N. 45 uur /jaar Blandijnberg, 2 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
(* /**) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

g. Hedendaagse wijsbegeerte (* /**) ........ E. VERMEERSCH 17-J81h 
\ 

Blandijnberg, 2 

I 
7. Eén cursus naar keuze uit : 

a. Inleiding tot de voornaamste moderne -8 
literaturen (* /**) ...................... A. BOLCKMANS I4-151h Blandijnberg, 2 

I 
b. Overzicht van de geschiedenis der Griekse 

letterkunde (0
) •••••••••••••••••••••••• H. VAN LOOY 16-18(1) Blandijnberg, 2 

8. Algemene taalkunde (0
) ••••••••••••••••••• W. COUVREUR 12-13 Y2 Blandijnberg, 2 

9. Begrippen van fonetica (0
) •••••••••••••••• M. HOEBEKE 30 uur /jaar Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 
/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Grondige studie van één of beide in de kan- .- -- ·--~ - - . - -- -- - - .. ~ . . . ·- .. 

didatuur gekozen talen en hun literatuur: 
a. Grondige studie van het Akkadisch 10-12 

(Babylonisch-Assyrisch) (* + ••) . . . ...... L. DE MEYER 14-16 S~-Pieterspl., 6 

b. Grondige studie van het Oudegyptisch 8-10 
(* + **) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H . DE MEULENAERE 10-12 St. -Pieterspl., 6 

c. Grondige studie van het Tochaars (* + **) W . COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen Blandijnberg, 2 

d. Grondige studie van het Hebreeuws 
(*+**) .............. , ................. G . JANSSENS 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen . St.-Pieterspl., 6 

e. Grondige studie van het Klassiek 
Arabisch (* + **) ............ ····· • •• ' • • G. JANSSENS 10-12 St. -Pieterspl., 6 

8 Grondige studie vafinhet Modern 8-9(*) 
I 

Arabisch (* + **) .. . . .................. M . PLANCKE 9-11(*) 9-10(*) 0 St. -Pieterspl., 5 

f. Grondige studie van het Oudindisch 11-12 
(* + **) 0. 0 . 0 0 0. 0 0 0 . 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 •• 0. 0 0. N. 16-17 Blandijnberg, 2 

Grondige studie vafinhet Middel- en 
Nieuwindisch (* + **) ••• 0. 0 •••••••••••• J. DELEU 14-16 Blandijnberg, 2 

-· 
g. Grondige studie van het Klassiek 

Chinees (* + **) . .. . . .. . ............. . . N. (C. WILLEMEN) 17-18 17-18 St.-Pieterspl., 4 

Grondige studie vafinhet Modern 
Chinees (* + **) ............. . ...... - ... D. ELLEGIERS 11-12 11-12 St.-Pieterspl., 5 

h. Grondige studie van het Modern 
Chinees (* + **) ••••••••• 0 ••••••••••••• D. ELLEGIERS 11-12 11-12 St.-Pieterspl., 5 

Grondige studie vafinhet Modern Japans 
(* + **) 0. 0. 0. 0 . 0 ••• 0. 0 0 ••• 0. 0 •• 0 0 0. 0. 0 D. ELLEGIERS 17-18 17-18 St. -Pieterspl., 5 

- -- - --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



I FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

/:.r Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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 St.-Pieterspl., 6 

b. Inleiding tot de studie van het 
Oudegyptisch (*/**) ...... ·· ····· ...... H. DE MEULENAERE 14-16 11-12 St.-Pieterspl., 6 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisc)1 (*/**) ................ G. lANSSENS 15-18 St.-Pieterspl., 6 

d. Inleiding tot de studie van het 

s Modern Arabisch (* /**) .... . ........... M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws (*/**) ...................... G. lANSSENS 10-13 St.-Pieterspl., 6 

f. Inleiding tot de studie van het 
Oudindisch (*/**) ...................... N. 9-11 11-12 Blandijnberg, 2 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (*/**) ......... J. DELEU 9-12 Blandijnberg, 2 

h. Inleiding tot de studie van het 16-19 
Tochaars (*/**) ....................... W. COUVREUR 60 uur theorie en 30 u ur praktisc he oefeningen Blandijnberg, 2 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees (* /**) ................ . N. (C. WILLEMEN) 14-17 St.-Pieterspl., 4 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees (*/**) ......... .' ....... D. ELLEGIERS 8-11 St.-Pieterspl., 5 

·' k. Inleiding tot de studie van het 
Modern Japans(*/**) .................. D. ELLEGIERS 14-17 St. -Pieterspl., 5 

l __ ------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

\ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. Inleiding tot de studie van het -· -· : 

Koptisch ( 0
) •••••• • •• ••• •• •• • •• • •• • •• •• H. DE MEULENAERE 15-18 

16-19 
m.Inleiding tot de studie van het Hettitisch W. COUVREUR 60 uur theorie en 30 u ur praktische oefeningen 

n. Inleiding tot de studie van het 9-ll 
Sumerisch (*) . .... .. . . ... . .. . ..... .. .. L. DE MEYER 16-17 

o . Inleiding tot de studie van het Perzisch (0
) L. VANDEN BERGHE . 9-12 

p . Inleiding tot de studie van Bahasa 
Indonesia (Maleis) (00

) ........ . ........ G. JANSSENS 13-16 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één 
partim te kiezen uit : 
a. Het oude Nabije Oosten (0 0

) •••••••••••• L. VANDEN BERGHE ll-12 

Kunstgeschiedenis ebn archeologie van het 
Oude nabije Oosten (* /**) .. . . . . . . . .... L. VANDEN BERG HE 10-12 

b. De islamwereld (00
) •••••••••• • ••• • ••••• M. PLANCKE 10-13 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0
) ••••••••••• • •• W. COUVREUR 90 uur / theorie 

d. Oost-Azië: Oud (*/**) ............. . ... N. (C. WILLEMEN) 8%-10 
en 

Oost-Azië: Nieuw (0
) .................. D. ELLEGIERS 8-9 lh 

4. De maatschappij en de instellingen van het / 
Oosten, 
één partim te kiezen onder de volgende : 
a. Het Oude Nabije Oosten: -

West-Azië (00
) ••••••••••••••••••••• • •• L. DE MEYER 15-16 

en 
Egypte (00

) ••• •• •••••••••••••••••••••• H. DE MEULENAERE 14-15 

b. De Islamwereld (00
) ................... M. PLANCKE 14-16 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St. -Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. -Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 
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j FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag 

c. Centraal- en Zuid-Azië (00
) • • • • • •••• • ••• J. DELEU ' 14-16 

d. Oost-Azië (0
) .... . . . . . .. . .. .. . . ....... N. (C. WlLLEMEN) 

5. Literatuur- en taalwetenschap, één cursus 
naar keuze uit: 
a. Theoretische literatuurwetenschap (0

) .... A. VAN ELSLANDER 

b. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Indogermaans 
gedeelte ( o 

0
) W. COUVREUR 12-13 1;2 

c. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn: Klassiek gedeelte (0

) N. 10-11% 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamito-
Semitische talen ( 0 0

) • • •••••••••••••• • • • G.JANSSENS 10-1 Ph 

e. Problemen uit de moderne taalkunde met 
oefeningen (00

) ••••• • •••••• • ••••••••••• W. COUVREUR 14-15 '12 

Cursus(sen) naar keuze (na goedkeuring door de 
examencommissie) waarvan het onderwijs (samen) 
ten minste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 

a. Etnologie ...... . . . .......... . .. . ...... N. 

b. Semitische epigrafie ( 0
) ••••••••• • ••••••• G. JANSSENS 30 uur / theorie 

c. De paleografie der Islamtalen (0 0
) ••••••• M. PLANCKE 1 }1/2 -1i 'h 

d. De sociologie der moderne lslamstaten( 0 0
) M. PLANCKE 16-17 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

10-12 St. -Pieterspl., 4 

14-15lft Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

, 
Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

St. -Pieterspl., 5 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
,/ 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

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

-e. De Europese kolonisatie in Azië (0
) J . EVERAERT 30 uur theorie .. Blandijnberg, 2 ... .. 

· f. Fonologie ( o 0
) .. . ... . ...... ........... M. HOEBEKE 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

- hetzij uit het licentieprogramma van een 
universiteit. 

. 
) 

··' 
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0 
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I 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

l. Encyclopedie van de Russische filologie (**) J. LOTHE 16-17 

2. Encyclopedie van de Oudslavische filologie 
(00) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• F. VYNCKE 11-12 

3. Begrippen van fonetica ( 0
) •••••••••••••••• M. HOEBEKE 30 uur theorie 

4. Inleiding tot de taalkundige studie van het 11-13(*) oefeningen 
Russisch (* + **) ... . ...... . .............. J. LOTHE 14-16(**) 10-12(*) 9-11(**) oefeningen 

5. Overzicht van de Slavische letterkunden .... 
partim: Russische letterkunde (* + **) ...... J. LOTHE 16-17 

partim: overige Slavische letterkunde ( 0 0
) ••• F. VYNCKE 16-17 . 

6. Inleiding tot de taalkundige studie van het 22%uur theorie + 22lhprak. oef./jaar) 
Oudslavisch (* + **) ...................... F. VYNCKE 9 V2 -11(*) 9!f2-11(**) 

(l) (l) 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ............................ A. BOLCKMANS 14-15 % 

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

wijsgerige stelsels (0
) ••••••••••••••••••• J. KRUITHOF 81f2 •10 

b. Psychologie (00
) ••••••••••••••••••• _ ••• W. DE COSTER 11-12 lf2 

c. Logica (00
) ••••••••••••• • ••••••••••••• N. 16-17 lf2 

' 
d. Ethica (00

) ••••••••••••••••• •• ••••••••• J. KRUITHOF 11-12V2 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen (**) N. 45 uur /jaar 

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

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (**) .......... E. VERMEERSCH 17-18lf2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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" "· FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ Kandidatuur in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

9. Geschiedenis van Byzantium (00
) E. VOORDECKERS -------- - ~ 

oooae•oo o r 
10. Geschiedenis van de Slavische volkeren ( 0

) F. VYNCKE 11-12 

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

\. 

I "-

~ 

. 

.. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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vrijdag zaterdag Plaats 

11-12 St.-Pieterspl., 5 

Rozier, 44 

, Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen 
/ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

l. Logica en taalwetenschap (00
) •••••••••••• N. 30 uur theorie 

E~thetica van de liter~fuur (00
) ••••••• •• •• N. l4-15 'h 

.. . of d I . Een ander WIJSgeng vak, och met toe atmg 
van de examencommissie 

2 . Grondige taalkundige studie van het Oud-
slavisch, met oefeningen in de Glagolitische 
en Cyrillische paleografie (* + **) ......... F. VYNCKE 14-16 

3. Grondige taalkundige studie van het moder-
ne Russisch, met inbegrip van de histori-
sche spraakkunst van het Russisch (* + **) . J. LOTHE 10-12 

4. Grondige studie van de Russische 
letterkunde (* + **) . . .................... L. LOTHE 11-12 

5. Grondige studie van Russische teksten -
(* + **) ... . ......... .. ............ .... . J. LOTHE 14-16 

6. Studie van een tweede moderne 
Slavische taal (* + **) . . . . . .... .. .. . ...... F. VYNCKE 

7. Vergelijkende spraakkunst van de 
Slavische talen ( 0

) • • •• •• • •• •• ••••••••• • •• F. VYNCKE 16-17 

8. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00

) •••••••••••••••••••••• • • • • W . THYS 

9. Taalkunde 
partim : algemene taalkunde ( 0

) ••••••••••• W. COUVREUR 12-13'h 
~ 

partim: vergelijkende spraakkunst der 
Indo-Germaanse talen (00

) •••• • •••••••••• W. COUVREUR 12-13 'h 
of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

9-11(*) 
14-16(**) Rozier, 44 

Rozier, 44 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ·-
)' 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Literatuurwetenschap -

partim: theoretische literatuurwetenschap ( 0
) A. VAN ELSLANDER 14-15 1/z Blandijnberg, 2 

partim: literaire sociologie ( 0 0
) •• • •••••••• A. BOLCKMANS 15 '/z -17 Blandijnberg, 2 

10. Cultuurgeschiedenis van de 
Slavische volkeren (0

) ............ ... .. . . F. VYNCKE 16-18 Rozier, 44 

11. Cultuurgeschiedenis van Byzantium (00
) ••• E. VOORDECKERS 9- 11 St. -Piet ers pl., 5 

Cursus(sen) naar keuze (na goedkeuring 
door de examencommissie) waarvan het I 

onderwijs (samen) tenminste 60 uur omvat 

I - hetzij uit de volgende : 
a. Instellingen van Byzantium (0

) ••• • •• • •• E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieterspl., 5 
ö 
\0 b. Fonologie (0 0

) • • •• • ••• • ••• •• • ••• •••• •• M. HOEBEKE 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

I d. Middeleeuws-Griekse taal èn letterkunde R. THIBAU 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

d. Nieuw-Griekse taal en letterkunde ...... R. THIBAU 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

e. Moderne Roemeense taal en 
letterkunde (0

) ••••••••••••••••••• • ••• L. MOURl!'; 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

- hetzij uit een licentieprogramma 
van een universiteit. 

r • 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Slavische filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
technisch onderwijs : Russisch ............. J. LOTHE 30 uur /jaar Rozier, 44 

ö ,I 

, 

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

, programma van het rijkstechnisch onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Afrikaanse gescbiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Eén cursus naar keuze uit : ." .. - t 

a. Historisch overzicht van de belangrijkste 
\ 

wijsgerige stelsels (0
) •••••••••••••••••• J . KRUITHOF 8'/z -10 Blandijnberg, 2 

b. Logica (*/**) ........................ N. 16-17'/z Blandijnberg, 2 

c. Ethica (*/**) ........................ J. KRUITHOF 11-12lf2 Blandijnberg, 2 

d. Hedendaagse wijsbegeerte (*/**) ....... E. VERMEERSCH 45 uur /jaar Blandijnberg, 2 

e. Psychologie (*/**) .................... W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, + 

2. Encyclopedie van de Negro-Afrikaanse 
talen (00

) •••••••••••••••••••••••••••••• J. JACOBS 15'12- 1611'2 St.-Pieterspl., 5 

- 3. Inleiding tot de studie van de Negro-- Afrikaanse talen C) ..................... J. JACOBS 15%-161/2 St.-Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op 
het terrein (0 0

) ......................... J. JACOBS 16'h-17lf2(2) St.-Pieterspl., 5 

5. fnleidi9g tot de studie van het moderne (30 uur theorie + 30 uur pra k.oef./jaar) 10-12(*) 
Swahil~ (* + **) ......................... M. VAN SPAANDONCK I I I 1 14-16(**> ·1 St.-Pieterspl., 4 

6. lnleidii{g tot de studie van het Tshiluba (30 uur theorie + 30 uur pra k.oef./jaar) 
~· + ••) ................................ J. JACOBS 10-12(**) 14-16(*) St.-Pieterspl., 5 

7. (nleiding tot de traditionele en moderne 
literaturen van Negro-Afrika (0

) •••••••••• J. JACOSS 12-13 SL-Pieterspl., 5 

8. Inleiding tot de Swahili literatuur ( 0
) •••••• M. VAN SPAANDONCK 10-12(1) Blandijnberg, 2 

9. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (* /**) .............. : ......... A. BOLCKMANS 14-15 112 Blandijnberg, 2 

10. Inleiding tot de geschiedenis van Afrika (00
) H. BURSSENS 16-18(2) St. -Pieterspl., 4 

L__ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. De Europese kolonisatie in Afrika (0
) ••••• J. EVERAERT 30 uur /jaar Blandijnberg, 2 

12. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
partim : de Islamwereld .................. M. PLANCKE ll'h -12 112 St. -Pieterspl., 5 

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

14. Inleiding tot de etnologie (* + **) ......... N. 16-18(2} St.-Hubertusstr., 2 

15. Inleiding tot het etnografisch onderzoek op 
het terrein (00

) ......................... N. 16-17(2) St.-Hubertusstr., 2 

--N 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse 
etnologie (0

) • ••••• ••• ••••••••• • •••••• ••• H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
Afrika (00

) ••••••••••••••••••••••••••••• H. BURSSENS 10-12(1) St.-Pieterspl., 4 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst ( 0
) •••••• H. BURSSENS 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 

19. Inleiding tot de praehistorie van Afrika (00
) • J. NENQUIN 10-12 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. Richting: geschiedenis - ·- .. - - .. 

I. Etnologie (* + **) ....................... N. 14-16(1) St. -Hubertusstr., 2 

2. Etno-religie (0
) ....... ·················· N. 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etnische kunst (0
) •• ••••••••••••••••• _ ••• H. BURSSENS 10-12(1) St.Hubertusstr., 2 

4. Etno-linguïstiek toegepast op 
Oost-Afrika (00

)_ ••••• •••••• ••••••• ••••• • M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

5. Etno-linguïstiek toegepast op 
Centraal-Afrika (00

) ••••••••••••••••••••• J. JACOSS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika (* + **) .... H. BURSSENS 17-19 St.-Pieterspl., 4 

-- 7. De plastische kunsten van Afrika (* / **) ... H. BURSSENS 10-12 St.-Pieterspl., 4 
V.) 

8. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0

) ••• • •••••••••••••••• J. JACOSS 14-15 .. . . St. -Piet ers pl., 5 

9. Instellingen van de koloniale wereld (0
) •• •• J. EVERAERT 10-11 Blandijnberg, 2 

10. Economische en sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden : koloniale wereld (0

) ••••• J. EVERAERT IO'i'2-12 Blandijnberg, 2 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de -
19e en 20e eeuw (0 0

) •••• •• ••• •••• •••••••• W. BRULEZ 11-12 Y2 Blandijnberg, 2 
---

12. Politieke problemen ván de nieuwe 
staten .... , ................. .. ..... ..... A. VAN BILSEN 11-12 1h Univ., 8 

13. Praehistorie van Afrika (0
) •••••••••••• , •• J. NENQUIN 14-16 Blandijnberg, 2 

L_ ____ --------------- ---------------- --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14. Cursussen naar keuze: Drie door de exami-
.. 

nandus met goedkeuring van de examen-
' • 

' -commissie gekozen cursussen, waarvan ten-
minste één uit het leerplan van de betrokken 

... 

sectie en de o~erige uit de leerplannen van 
een universiteit. , . 

. . 
S. Richting: filologie -

. }. Logica en taalwetenschap e 0 ) •••••••••••• N . 30 uur theorie Slandijnberg, 2 

Esthetica van de Jiter~fuur (00
) ••••••••••• N. I 14-151h (30 uur / jaar) Slandijnberg, 2 

. d .. · of d h Een an er WIJSgeng vak, oe met -~ toelating van de examencommissie 

2. Grondige studie van het moderne 16-18 
Swahili (* + **) ... . ..................... M. VAN SPAANDONCK (*) 16-18(**) St.-Pieterspl., 5 

3. Grondige studie van het Tshiluba (* + **) . . J. JACOSS 10-12 St. -Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot de studie van een andere 
negro-Afrikaanse taal ................... 1. JACOSS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* /**) . . . . .... . ....... . G. lANSSENS 15-18 Slandijnberg, 2 

. . of 
lnletdmg tot de studte van het 
Modern Arabisch (* /**) ............... . . M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

5. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0

) .................... 1. JACOSS 14-15 St.-Pieters pl., 5 

6. De historische studie van Swahiliteksten (00
) M. VAN SPAANDONCK lO Yz -12 St.-Pieterspl., 5 

7. De historische en vergelijkende studie 
der negro-Afrikaanse talen (00

) ••••••••••• 1. JACOSS 10-12 St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 
, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Vergelijkende studie van de . --
Swahili-dialecten (* /**) .................. M. VAN SPAANDONCK 14-16(2) St.-Pieterspl., 5 

9. Vergelijkende studie van de toonsystemen 
van de negro-Afrikaanse talen (* /**) ...... M. VAN SPAANDONCK 14-16(1) St >Pieterspl., 5 

10. Sociolinguïstiek met toepassingen op de M. VAN 
ontwikkelingsgebieden ................... SPAANDONCK lO'h-12 St.-Pieterspl., 5 

11. Drie cursussen naar keuze uit de hierna 
van a. tot en met i. vermelde: 
a. Algemene taalkunde (0

) ••••••••••••••• W. COUVREUR 12-13 " Blandijnberg, 2 

b. Problemen uit de moderne taalkunde( 00
) W. COUVREUR 14-15 'h Blandijnberg, 2 

c. Etno-lingu'Lstiek toegepast op Oost-Afrika(00
) M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

d. Etno-linguïstiek toegepast op 
Centraal-Afrika (00

) •••••••••••••••••• J. JACOSS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

e. Grondige studie van de gesproken taal, 
met inbegrip van de experimentele 
fonetiek (0 0

) ••••••••••••••••••••••••• M. HOEBEKE 14-15'12 Blandijnberg, 2 

f. Vergelijkende spraakkunst der 
Indo-germaanse talen (00

) •••••••••••••••• W. COUVREUR 11 'h -13 Blandijnberg, 2 

g. Vergelijkende studie der moderne ' 
___, 

16-17(1) 
literaturen (0 0

) ••••••••••••••••••••••• W. THYS 12-13(1) Blandijnberg, 2 

h. Theoretische literatuurwetenschap ( 0
) ••• A. VAN ELSLAND ER 14-15% Blandijnberg, 2 

i. Literaire sociologie (00
) ••••••••••••••• A. BOLCKMANS 15'12-17 Rozier, 44 

11. Cursussen naar keuze: Twee door de exami-
nandus met goedkeuring van de examencom-
missie gekozen cursussen, waarvan tenminste 
één uit het leerplan van de betrokken sectie en 
de overige uit de leerplannen van een universiteit. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. Richting: geschiedenis 
1. Etnologie (* + **) ....................... N. 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

2. Etno-religie (0
) ·········· ............... N. l6-I8F) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etnische kunst (0
) ••••••••••••••••••••••• N. 10-12(1) St.-Hubertusstr., 2 

. 4. Etno-linguïstiek toegepast op M. VAN 
Oost-Afrika (00

) •••••••••••••••••••••••• SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

5. Etno-linguïstiek toegepast op 
Centraal-Afrika (00

) ••••••••••••••••••••• J. JACOBS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika (* + **) .... H. BURSSENS 17-19 St.-Pieterspl., 4 
0'1 

7. De plastische kunsten van Afrika (* /**) ... H. BURSSENS 10-12 St.-Pieterspl., 4 

8. Instellingen van de koloniale wereld (0
) •••• J. EVERAERT 10-ll Blandijnberg, 2 

9. Economische en sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden: koloniale wereld ( 0

) ••••• J. EVERAERT IOY:z-12 Blandijnberg, 2 

10. Kolonisatie en dekolonisatie in de 
19• en 20• eeuw (00

) ••••••••••••••••••••• W. BRULEZ ll-l2Y:z Blandijnberg, 2 

ll. Politieke problemen van de nieuwe staten . A. VAN BILSEN ll-12~ Univ., 8 

12. Praehistorie van Afrika (0
) ••••••••••••••• J. NENQUIN 14-16 Blandijnberg, 2 

B. Richting : filologie 
1. Logica en taalwetenschap (00

) ••••••••••••• N. 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

Esthetica van de liter~fuur (0 0
) ••••••••••• N. l4-l5lh (30 uur/jaar) . Blandijnberg, 2 

.. . of 
,Een ander WIJSgeng vak, doch met 
toelating van de examencommissie .... : . ... 

---- -- --·----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

2. Grondige studie van het moderne M. VAN - 16-18 - - -
Swahili (* + **) ......................... SPAANDONCK 1 (*) 16-18(**) St.-Pieterspl., 5 

3. Grondige studie van het Tshiluba (* + **) .. J. JACOBS 10-12 St.-Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot de studie van een andere 
negro-Afrikaanse taal .................. . . J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

Inleiding tot de studPef van het KLassiek ' 
Arabisch (* /**) ......................... G. JANSSENS 15-18 Blandijnberg, 2 

I ·d· d of In e1 mg tot e studie van het Modern 
Arabisch (* /**) ......................... M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

5. De historische studie van Swahiliteksten M. VAN 

- (00) ............... . ................... SPAANDONCK IO V2 -12 St.-Pieterspl., 5 
-..1 

6. De historische en vergelijkende studie der 
negro-Afrikaanse talen (00) .............. J. JACOBS 10-12 St.-Pieterspl., 5 

7. Vergelijkende studie van de M. VAN 
Swahili-dialecten (* /**) .................. SPAANDONCK 14-16(2) St.-Pieterspl., 5 . 

8. Vergelijkende studie van de toonsystemen M. VAN 
van de negro-Afrikaanse talen (* /**) ...... SPAANDONCK 14-16(1) St.-Pieterspl., 5 

9. Sociolinguïstiek met toepassingen op de M. VAN 
ontwikkelingsgebieden ................... SPAANDONCK IO Vt -12 St.-Pieterspl., 5 

10. Drie cursussen naar keuze uit de hierna 
van a. tot en met i. vermelde: 

-{ " 

... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

a. Algemene taalkunde (0
) ••••••••••• • ••• W. COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

b. Problemen uit de moderne taalkunde( 00
) W. COUVREUR 14-15 \.-'2 Blandijnberg, 2 

c. Etno-linguïstiek toegepast op Oost-Afrika M. VAN 
(00) ••••••••••••••••••••••••••••••••• SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

d. Etno-linguïstiek toegepast op Centraal-
Afrika (00

) •••••••••••••••••••••••••• J. JACOBS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

e. Grondige studie van de gesproken taal, 
met inbegrip van de experimentele 
fonetiek (00

) ••••••••••••••••••••••••• M. HOEBEKE 14-15 \.-'2 Blandijnberg, 2 --00 f. Vergelijkende spraakkunst der 
W. COUVREUR Indo-germaanse talen (00

) ••••••••••••• 11 \.-'2 -13 Blandijnberg, 2 

g. V ergelij kende studie der moderne 16-17(1) 
literaturen (0 0

) ••••••••••••••••••••••• W. THYS 12-13(1) Blandijnberg, 2 

A. VAN 
h. Theoretische literatuurwetenschap (0

) • • • ELSLAND ER 14-15 \.-'2 Blandijnberg, 2 

i. Literaire sociologie (0 0
) ••••••••••••••• A. BOLCKMANS 15 \.-'2 -17 Rozier, 44 

I 

'" 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Afrikaanse geschiedenis en filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde R. VERBIST 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde ... ' .... IK. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer ( 0
) ••••••••••••• I A. GERLO 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het hoger 
secundair onderwijs, algemeen vormend en 
technisch onderwijs en normaalonderwijs : 
culturen van ontwikkelingsgebieden, partim: 
Afrika .................................. I M. VAN SPAANDONCK 

17-19(1) 

17-'19(2) 

17-19 

16-17 

zaterdag 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 I ~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. -Pieterspl., 5 

. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

( Vrije leergangen 
\ 

.. 
Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Semantiek en beslissingsmethoden van 
modale logica's en tijdslogica's . . . . ... . ... . D. BATENS 30 u. (I) Blandijnberg, 2 

Speciale post-graduatecyclus onderwijs H. GAUS 75 u. woensdag 14-17 
in de rekurrente geschiedenis ....... . ...... (00) Blandijnberg, 2 

Nederlandse toponymie .................... M. GYSSELING 45 u. dinsdag 17-18\lt Blandijnberg, 2 

Historische demografie . .................. C. V ANDENBROEKE 30 u. dins~ag 16-17 Blandijnberg, 2 

Bijzondere vraagstukken uit de taalkunde 
en de literaire theorie toegepast op het (000) 

onderwijs van het Frans ..... ..... ....... . M. DE GREVE 30 u . woensdag 14-16(2) Blandijnberg, 2 

Initiatiecursus elementair klassiek F. DECREUS (0) 2 uur/week van oktober tot maart 
en/of Middeleeuws Latijn ............... . M. VAN UYTFANGHE 60 u. dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

30 u. 
Universiteitsgeschiedenis ················ · · H. SYMOENS (000) Blandijnberg, 2 

30 u. 
Kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen ..... L. MILIS (0000) vrijdag 14-16 Blandijnberg, 2 

(
0

) Deze initiatiecursus is hoofdzakelijk bedoeld voor studenten die 
a) ofwel geen Latijn hebben gestudeerd in het Middelbaar Onderwijs, maar die desondanks een studierichting wensen te volgen waarvan het programma 

een basiskennis van het klassiek enlof Middeleeuws Latijn veronderstelt (bv. historici medievisten, romanisten); 
b) ofwel voordien geen Latijn hebben gestudeerd, maar die oordelen dat een elementaire kerznis van het Latijn nuttig zou zijn voor de door hen 

gekozen universitaire studie (bv. bepaalde germanisten, kunsthistorici); 
c) ofwel reeds Latijn hebben gestudeerd, maar die hun kennis van het klassiek Latijn wensen uit te breiden door een contactname met het Latijn 

van de middelbare cultuur. 
Deze initiatie kan niet gelden als cursus naar keuze en er wordt ook geen examen over afgelegd. 

(
0 0

) Voorbehouden aan de houders van het diploma van licentiaat in de letteren en wijsbegeerte, groep: geschiedenis of -van licentiaat in de geschiedenis of 
van een diploma van licentiaat dat de houder gerechtigd in het middelbaar onderwijs geschiedenis te geven. 

(
000

) Voorbehouden aan studenten en oud-studenten die de theoretische cursus «De bijzondere methodenleer van de vakken die voorkomen op het programma 
der athenea, partim: Frans» gevolgd hebben. 

(
0000

) Het onderricht impliceert een licentieniveau. 

totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



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 verleent ·de 
wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, geaggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs, doctor en spèciaal doctor in de kunst
geschiedenis en oudheidkunde. 

Kandidatuur 

Richtingen : - Oudheid 
- Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijden 

Licentie 

Richtingen: Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie (corresponderende 
richting in de kandidatuur: «Oudheid») 

- Archeologie van het Nabije Oosten (corresponderende richting in 
de kandidatuur: «Oudheid») 
Plastische kunsten (corresponderende richting in de kandidatuur: 
«Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden») 
Etnische kunst (corresponderende richting in de kandidatuur: 
«Oudheid») 

- Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur: «Mid
deleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden»). 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

- Tot de kandidatuur: 
a) degenen die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in hoofdstuk 

11 van titel I van de «gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens»; (1) 

b) degenen die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in artikel 8 
van de wet van 8 juni 1964, waarbij de «gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma der universitaire 
examens worden gewijzigd»; (1) 

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, geslaagd zijn 
voor een examen dat omvat: 

(I) Zie B.I. p. 8 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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1 °) 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 bewijs leveren dat zij met goed gevolg studiën gedaan 
hebben» die door de Raad van Beheer, op eensluidend advies van genoemd 
Hoger Instituut, gelijkwaardig worden geacht met die welke hierboven sub 
a, b, c of d worden vermeld.» 

-Tot de licentie: de houders van het kandidaatsdiploma; 

-Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs: degenen die de graad 
van licentiaat hebben behaald; 

~Tot het doctoraat: degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 

- Tot het speciaal doctoraat : de houders van het overeenstemmend doctors
diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 ° De kandidatuur: 

- de vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van tenminste 
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 aanvul
lend examen, het diploma van kandidaat in de andere richting verkrijgen. 
Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in de examenperiode tij
dens welke het eerstvermelde diploma werd bekomen. 

2 ° De licentie : 

- de vakken voor de graad van licentiqat zijn het voorwerp van tenminste 
twee Jaar stud-ie. Het examen mag eventueel ·tweé gédeelten omvatten; 

- de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examengedeelte 
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 voorgestelde 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 richting~n verkrijgen. De desbetreffende voorwaarden worden 
bepaald door de Raad van Beheer, op voorstel van het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Evenwel mag het aanvullend examen 
niet worden afgelegd gedurende het academisch jaar, waarin het eerstver
melde diploma werd behaald. 
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- De houders van het diploma van kandidaat in de kunstgeschiedenis en 
oudheidkunde, richting A. Oudheid, worden toegelaten tot de l~centie in de 
kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting musicologie, mits een aanvul
lend examen wordt afgelegd over «Oefeningen toegepast op de kunstgeschie
denis: musicologie» en over «Muziekgeschiedenis» (partim, met name het 
gedeelte van het gèmeenschappelijk leerplan dat bestemd is voor de richting 
B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden. Het examen van de eerste 
licentie mag ten vroegste worden afgelegd in de examenperiode volgend op 
die waarin dit aanvullend examen mèt goed gevolg werd afgelegd). 

-Bovendien kunnen de houders van een diploma van kandidaat in de kunst
geschiedenis en oudheidkunde, richting B. Middeleeuwen en Moderne Tij
den, die bij het examen over «Oefeningen toegepast op de kunstgeschiede
nis» het partim «Middèleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden» hebben geko
zen, slechts tot de licentie, richting musicologie, worden toegelaten mits het 
afleggen' van een aanvullend examen over het partim «Musicologie». Het 
examen over de eerste licentie mag ten vroegste worden afgelegd irf de exa
menperiode volgend op die waarin dit aanvullend examen met goed gevolg 

. werd afgelegd. 

3 ° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs: 

-de vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onder
wijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één jaar stu
die; 

-het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen of het tweede exa
mengedeelte voor de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4 o Het doctoraat : 

- het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een aantal bijstellin
gen door de commissie aanvaard. Het mag slechts worden afgelegd ten
minste twee jaar na het bekomen van het overeenstemmend diploma van 
licentiaat. 

5 o Het speciaal doctoraat : 

- het examen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het 
openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en 
van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. Het mag 
slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het 
overeenstemmend diploma van doctor. 

Opgelet! 

- De studenten die de studie van de kuns-tgeschiedenis en oudheidkunde hebben 
aangevangen vóór het academisch jaar 1966-1967 respectievelijk academisch 
jaar 1971-1972, mogen die studie voortzetten volgens de respectièvelijke voor
dien geldende stelsels. Zij mogen die studie eveneens voortzetten volgens het in 
deze studiegids opgenomen stelsel: de desbetreffende voorwaarden worden 
door de Ra.ad van Beheer, voor elk geval afzonderlijk en op voorstel van het 
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde bepaald. 

- 123-



N 
,J:o. 

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 

Richting: A. OUDHEID 
1. Esthetica en kunstfilosofie (* + **) ...... . -:- N. 9-10 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid (* + **) ..... ~ .......... H. MUSSCHE 14-16 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude Nabije Oosten (* + **) .. . ... . . . . . . . . L. VANDEN BERGHE 10-12 

4. Inleiding tot de. etnische kunst (00
) •••••••• H. BURSSENS 14-16(1) 

5. Muziekgeschiedenis ......... .. ........... J. BROECKX 16-18(1) 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden 
(* + **) .... . ........................... M. DE MAEYER 16-18 

7. Geschiedenis van de bouwkunst 
partim : Oude Nabije Oosten ( 0

) •••••••••• L. VANDEN BERG HE 10-11 

partim: de Klassieke Oudheid (00
) •••••••• H. MUSSCHE 10-12(2) 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte ( 0
) N. 17-19 

9. De psychologie toegepast op kunst ( 0
) ••••• J. QUACKELBEEN 11-12~ 

10. Geschiedenis van de oudste tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa( 0

) S. DE LAET 16-18(1) 

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

12. Encyclopedie van de etnische kunst (0
) •••• H. BURSSENS 14-16(1) 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid- en Oost-
Azië (00

) ••••••••••••••••••••••••••••••• N. 10-12(1) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 
Aud. gelijkvloers 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St. -Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 
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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 . -· 

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

/ 

14a. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Latijn (0

) .. . ....... . ........... G. SANDERS 14-16(1) 

14b. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn (00

) ••••••••• • •••••••• G. SANDERS 11-13(1) 

14c. Vertaling van historische teksten uit het 
Middel-Nederlands (00

) ••••••••• • •••••• • • A. VAN ELSLAND ER 12-13 

14d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ..... .. ............... J. THOMAS 30 uur~jaar 

14e . Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks (0 0

) • • • • ••••••••••••••••• R. BOGAERT 11-12 

14f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels ..... . ..... . ...... .. ............. R. DEROLEZ 16-18(1) 

14g. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits ..................... . ...... .. . .. . G. DE SMET 30 uur / jaar 

14h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans ... .. ... .. . .. . . .......... J. DE BRUYNE 11-12 

14i. Vertaling van historische teksten uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ......... . . . . . J. EVERAERT 30 uur / jaar 

14j . Vertaling van historische teksten uit het 

___ _l_ I I. Modern Italiaans ................ .... .. . . N. 11-12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 
--

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I Univ., 2 
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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 

14k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de t5•-t8• eeuw ............. J. EVERAERT 30 uur /jaar 

141. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch (0

) •••••••••••••••••••••.•••••• J. LOTHE 12-13 

15a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*/**) ........................ A. BOLCKMANS 14-15% 

of 
15b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 

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

of 
15c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 

Nieuwste Tijden (00
) •••••••••••••••••••• A. DEPREZ 9-11(1) 

16. Oefeningen toegepast op de archeologie en 
de kunstgeschiedenis : 
a) Oefeningen over vraagstukken uit de 

geschiedenis: Oudste Tijden (**) ....... J. NENQUIN 8-10 

b) Nabije Oosten (00
) •••••••••••.••••••• L. VANDEN BERGHE 10-11 

c) Klassieke Oudheid (0
) •• .1 .............. H. MUSSCHE 10-12(2) 

d) Etnische kunst (00
) ••••••••••••••••••• H. BURSSENS 14-16(2) 

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

18. Geschiedenis van Griekenland en van Rome J. DEVREKER 17-18 

Richting: B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE 
EN NIEUWSTE TIJDEN 

l. Esthetica en kunstfilosofie (* + **) ........ N. 9-10 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St. -Hubertusstr., 2 

Plaats 

-

St.-Hubertusstr ., 2 

' 
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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 Niéuwste Tijden .. 

~. -- " 
.. Leergangen ,;__.-_ J Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid (00

) ••••••••••••••••••• H. MUSSCHE 14-16 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
Oude Nabije Oosten (* /**) .............. L. VANDEN BERG HE 10-12 

4. Inleiding tot de etnische kunst (00
) •••••••• H. BURSSENS 14-16~1) 

5. Muziekgeschiedenis (* + **) .............. J. BROECKX 16-18 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe 'tijden en in de nieuwste tijden 
(* + **) ............... ················· M. DE MAEYER 16-18 

7. Geschiedenis van de bouwkunst 10-12 
partim: Oude Nabije Oosten (0

) ••••••••• L. VANDEN BERG HE (2) 

partim: de Klassieke Oudheid (00
) •••••••• H. MUSSCHE 10-12(2) 

partim: Middeleeuwen, Nieuwe 
en Nieuwste Tijden .... · .......... N. 10-12 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0
) N. 16-18 

9. De psychologie toegepast op de kunst (00
) • J. QUACKELBEEN 11-12 Yz 

10. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis(* + • *) A. DE SCHRYVER 11-12 

11. Geschiedenis van de sierkunst (* + **) ..... A. VAN DE WALLE 16-18 

12. De plastische kunsten in de Nederlanden 
(* + **) ................................ R. d'HULST 15-17 

-~- - --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

zaterdag Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 
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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 Tiluiarus maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

13 . Oefeningen toegepast op de kunstgeschie-
denis (naar keuze) 
- Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste 

A. DE SéHRYVER tijden (0
) •••••••••••••••••••••••••••• 30 uur /jaar 

M . 1 . (') of - USJCO og1e . . .. . .... .. .... . ....... N. 10-12(1) 

14. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : Tit.:R. VAN CAENEGEM 
Middeleeuwen en nieuwe tijden (") ... ..... Suppl.: L. MILIS 10-1 1(2) 9-10(2) 

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

15a. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Latijn (0

) •••••••••••••••••••••• G. SANDERS 11-13(1) 

15b. Vertaling van de historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn (00

) ••••••••••••••••• G. SANDERS 11-13(1) 

15c. Vertaling van historische teksten uit het 
Middel-Nederlands (00

) ••••••••••••• • • ••• A. VAN ELSLAND ER 12-13 

15d. Vertaling van histo-rische teksten uit het 
Middeleeuws Frans .... . ....... . ...... . .. J. THOMAS 16-17 

15e. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks (00

) ••••••••••••••••••••• R. BOGAERT 11-12 

15f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels ................................. R. DEROLEZ 16-18(1) 

15g. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits .................................. G. DE SMET 30 uur /jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
(!) Verplichte keuze voor hen die in de licentie de richting «Musicologie» willen volgen. 

r 

zaterdag Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr ., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



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 

l5h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans ....... ... . . .... . ...... . . J. DE BRUYNE ll-12 Blandijnberg, 2 

l5i. Vertaling van historische teksten uit het 
Spaans van de J5e-Jge eeuw .............. J. EVERAERT 30 uur / jaar Blandijnberg, 2 

l5j. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans ......... . . . ... . . . . ... .. N. ll-12 Univ., 2 

15k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de J5e- Jge eeuw . ......... . .. J. EVERAERT 30 uur / jaar Blandijnberg, + 

-N 
\0 

151. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch (0

) •• • ••••••••••••• • ••••••••••• J . LOTHE 12-13 Blandijnberg, 2 

l6a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (* / **) ........................ A. BOLCKMANS 14-15 1/2 Blandijnberg, 2 

of 
l6b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkun-

de: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0
) ••• A. VAN ELSLANDER 9-ll (I) Blandijnberg, 2 

of 
l6c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkun-

de: Nieuwste Tijden (00
) . . ...... . . ..... . A. DEPREZ 9-11 (I) Blandijnberg, 2 

~ 

' .. 
.. 

' 

.. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p . 36. 



w 
0 

·I 

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis · Dag en uur .Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier 

hiernavermelde : 
1. Prehelleense en Griekse archeologie 
(* + **) ................................ H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

1 

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

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
archeologie (00

) •••••••••••••••••••••• S. DE LAET dinsdag 8-10 Blandijnberg, 2 

4. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden 
(0) •••••••••••••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN vrijdag 10-12 Blandijnberg, 2 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : .................... ' 
- partim (* + **) ........................ H. MUSSCHE donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

- partim (* + **) ........................ S. DE LAET dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 ' 
Eén van die partims moet in overeenstem-

. ming met het onderwerp van de verhande-
ling 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

) ••••••••••••••••••••••••••••• N. woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 

2. Museumkundeeo) ...................... A. DE SCHRIJVER donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Monumentenzorg (0
) •••••••••••••••••••• N. donderdag 10-12 St.--Hubertusstr., 2 

4. Grondige studie van de archeologie van het 
Oude Nabije Oosten (00

) ................ L. VANDEN BERG HE ,. ' donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 
• = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

5. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke -

ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie . ... . ... . ...... . ...... . R. MARECHAL 15 uur/jaar Rozier, 44 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ................. . ........ R. TAVERNIER 15 uur / jaar Rozier, -44 

6. Etnologie (* + **) ........ ... . . ....... . .. N. 
, 

vrijdag 14-16(1) St. -Hubertusstr., 2 

7. Griekse epigrafie (0
) • •• • •••••••••••• • •••• R. BOGAERT woensdag 11-12 Blandijnberg, 2 

8. Latijnse epigrafie (00
) • •• • ••• •• ••••••••••• G. SANDERS donderdag 9-11 ( 1) Blandijnberg, 2 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van luchtfoto-interpretatie, met praktische 

w oefeningen ............... . .......... . .. F. SNACKEN 15 uur/ jaar Coupure, 575 

10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke vol-
keren (0

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

11. Numismatiek der oudheid (0
) ••••••••••••• R. BOGAERT donderdag 16-18(1) Blandijnberg, 2 

12. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein ( 0 0

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

13. Instellingen van de Griekse wereld (0
) • • • • • J . DEVREKER 30 uur / jaar Blandijnberg, 2 -en 

Instellingen van de Romeinse wereld (00
) • • J . DEVREKER I 30 uur/ jaar Blandijnberg, 2 

14. Instellingen van de oudst: tijden (00
) •• • •• • J. NENQUIN maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de 
oudste tijden (0

) ••• • •• • • •• •••••••••••••• J. NENQUIN 
I : dinsdag 10-12 Blandijnberg, 2 

16. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00

) •• ••••• • • •• •• • • R. BOGAERT woensdag l 0-12 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

' Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

17. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0

) • S. DE LAET dinsdag 10-12(1) Blandijnberg, 2 

18. Verklaring van antieke teksten die verband 
houden met de archeologie en de kunstge-

. schierlenis (0 0
) •••••••• • •••••••••••• ••• •• R. THIBAU donderdag 8-10 Blandijnberg, 2 

19. De techniek der beeldende kunsten ........ R. LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

20. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methode (00

) •••••••••••• • •••••••• • •• A. VERHULST vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

b) Eén doo~ de examinandus met toestem--w 
N 

ming van de examencommissie te kiezen 
cursus, voorkomend op het leerplan van 
de universiteit of van een andere univer-
siteit, waarover nog geen examen werd -afgelegd. 

Voor de verklaring van de ·gebruikte tekens: zie p. 36. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het -Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN - ~-··· ~ 

i. Grondige studie van de archeologie van het 
oude nabije Oosten (* + **) ............... L. VANDEN BERG HE donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

2. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (oude nabije Oosten) 
(* + ••) . ........... . .................... L. VANDEN BERG HE vrijdag 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Kunstgeschiedenis en archeologie vande 
Islamwereld (0

) •••••••••••••••••••••• • ••• L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

- 4. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim 
a: het oude nabije Oosten eo> ............. L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

11. -CURSUSSEN NAAR KEUZE - • -~ 
~ 

a) Tenminste vier cursussen door de examinan- -
dus met toestetnming van de examencommis-
sie te kiezen uit de hierna genoemde : ...... 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden (0
) J. NENQUIN vrijdag 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie (* + ••) . H . MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

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

4. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein (00

) •••••••••••••••••••• _ •• • •••••• S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

5. Museumkunde (00
) ••••••••••••••••••••••• A. DE SCHRIJVER donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

6. De techniek der beeldende kunsten . . ....... R. LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

7. Etnologie (* + ••) ....................... . N. vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 
----- -----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 
• = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het instituut. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dag en uur 

8. Monumentenzorg (00
) ••••• •• • •••• • • • •• •• N. donderdag 10-12 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië C) .. .. ....................... N. donderdag 18-19 

10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0

) ••••••••••••••••••••••••••••• N. woensdag 9-11 

11. Fysisch m.ilieu in verband met de ruimte-
Iijke ordening, met praktische oefeningen 
- deel a : geologie ....................... R. MARECHAL 15 uur/jaar 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde .................. ...... .. R. TAVERNIER - 15 uur/jaar 

12. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van luchtfoto-interpretatie, met praktis.che 
oefeningen ............................. F. SNACKEN 15 uur/jaar 

13. Numismatiek der oudheid (0
) • • •••••••• • •• R. BOGAERT donderdag 16-18( 1) 

14. Etnische kunst (0
) ••••••••••••••••••• • •••• H. BURSSENS donderdag 10-12 (1) 

15. Godsdienstgeschiedenis der kla~sieke 
volkeren (0

) •••••• _ •••••••••••••••••••••• G. SANDERS donderdag 9-11 ( 1) 

16. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode (0

) •• S. DE LAET dinsdag 10-12 (2) 
~ 

17. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
partim: de Islamwereld (* /**) ............ M. PLANCKE maandag 11Y7 -12 Y2 

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim: 
de Islamwereld (00

) •••••••••••••••••••••• M. PLANCKE donderdag 10-13 (30 uur /jaar) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 

Plaats 

St.-Hubertusstr ., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
"' 

Rozier, 44 

Coupure, 575 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr. 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dag en uur 

19. De maatschappij en instellingen van het - --
Oosten, partim : ....................... . 
a) het oude nabije Oosten: West-Azië (00

) L. DE. MEYER 

Egypte (00
) •••••• H. DE MEULENAERE 

20. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim : ......... : ............. . 
b) de Islamwereld (00

) •••••• / •••••••••••• I M. PLANCKE 

21. 

vrijdag 15-16 

donderdag 14-15 

maandag 14-16 

~h 
Een Oosterse taal, ;voorkomend op het . 
leerplan van de licentie in de Oosterse 
filologie ............................... . 

Bovendien drie door de examinandus met 
toestemming van de examencommissie te 
kiezen cursussen, voorkomend op het leer
plan van de universiteit of van een andere 
universiteit, waarover nog geen examen 
werd afgelegd. 

w 
V\ 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieters pl., 5 

-



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
I 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten . 
Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN " 

i 

· I. Geschiedenis van ·de bouwkunst en middel-
I 

eeuwse archeologie, met toepassingen (0
) 

St.-Hubertussti., 2] partim: geschiedenis van de bouwkunst ..... N. dinsdag 10-12 

partim : middeleeuwse archeologie .......... S. DE LAET 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 ! 

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in 
Europa, met toepassingen ook betreffende 
actuele kunstproblematiek (* + **) ········· M. DE MAEYER donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de 
Nederlanden, met toepassingen op bijzondere -w 

0'1 
problemen (* + **) ....................... R. d'HULST vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

- 4. Geschiedenis van de Europese kunstnijver-
heid met toepassingen (* + **) ............. A. VAN DE WALLE vrijdag 15-17 Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
a. Eén methodologische cursus door de 

examinandus te kiezen uit : 
I. Historische kritiek en de toepassing ervan op 

een tijdperk van de kunstgeschiedenis ...... 
partim : middeleeuwen (0

) ••••••••••••••••• A. DE SCHRYVER donderdag 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

i: Historische kritiek en de toepassing ervan 
~ op een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 

partim : nieuwe en nieuwste tijdt:n (0 0
) ••••• A. DE SCHRYVER donderdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

b. Tenminste een kunsthistorische cursus door 
de examinandus te kiezen uit : 

I. Geschiedenis van het gedrukte boek en van 
de graveerkunst ( 0

) ••••••••••••••••••••••• A. VAN DE WALLE dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 

2. Geschiedenis van de miniatuurkunst (0
) •••••• A. DE SCHRYVER woensdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36: 
- * = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunsten 

Leergangen Titularis Dag en uur Plaats 

donderdag 10-12 

St.-Hubertusstr ., 

Blandijnberg, 2 

de gebruikte tekens: zie p. 36. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen Titularis 

RPLICHTE CURSUSSEN 
en kunstfilosofie (grondige cursus) 

N. 

............ . .... . ...... N. 

................ .... • N. 

H. BURSSENS 

0. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië ( 0

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IN. 

lOb. Inleiding tot de studie van het Oudindisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats
verhandeling over cursus 1 0) . . . . . . . . . . . . . I N. 

·d· d of ·dd lOc . Inle1 mg tot e studie van het M1 el- en 
Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 10) . . . . . IN. (1. DELE U) 

11. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld ( 0

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I L. VANDEN BERG HE 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

Dag en uur 

· vrijdag 10-11 

14-16 (1) 

vrijdag 16-18 (2) 

donderdag 17-19 
(30 uur theorie + 30 uur prakt. oef.) 

maandag 16-18 (1) 

dinsdag l 0-12 
(30 uur theorie + 30 uur prakt. oef.) 

donderdag 10-12 (2) 

donderdag 10-12 

maandag 9-10 

60 uur / jaar 

60 uur / jaar 

vrijdag 9-10 

Plaats 

St.-Hubertusstr ., 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Hubert r., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen I Titularis Dag en uur Plaats 

11 b. Inleiding tot de studie van het klassiek -
Arabisch (enkel te volgen in geval van vrijdag 15-18 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) ..... G. lANSSENS (60 uur/jaar) St.-Pieterspl., 6 

lic. Inleiding tot de stud~f van het modern 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) ..... M. PLANCKE woensdag 8-1 ö St. -Pieterspl., 5 

\. 
. . d .of . lid. Inletdmg tot e studte van het Perztsch 

(enkel te volgen in geval van licentiaats- donderdag 16-19 
verhandeling over cursus 11) ............. L. VANDEN BERG HE (60 uur/jaar) Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
Tenminste drie door de examinandus met toe-
stemming van de examencommissie te kiezen cur--w 

\Cl sussen, voorkomend op het leerplan van de uni-
versiteit of, van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

\ 
t 

-

, 

. 
. -

; 

" ! I 

De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mède te delen aan de voorzitter van het Instituut. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: E. Musicologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag I Plaats 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Muziekgeschiedenis tot 1750 (* + **) . . . . . . . . F. DE HEN 10-12 I Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* + **) . . . . . J. BROECKX 16-18 I Blandijnberg, 2 

3. Musicologische stijlstudie 14-15 
a) partim: tot 1750 (* + **) . .. . . . . . . . . . . . . . F. DE HEN 
b) partim: va_naf 1750 (* + ·~) . . . . . . . . . . . . . J. BROECKX I 10-12(1) I I Blandijnberg, 2 

4. Oefeningen in de systematische 
muziekwetenschappen 

I · I a) partim : Acustica en technologie van de 
_ muziek (* + **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. BROECKX 9-11(1) Muinkkaai, 45 
~ ~- -------------------------------------+--------------~----r--------+--------~-------;--------~------~--------~-------------

0 I b) partim: Estetica van de muziek (* + **) J. BROECKX 10-12(2) Blandijnberg, 2 

c) pariim: Stijlstudie van de actuele muziek 
(* + **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. BROECKX 10-12(2) ~ Muinkkaai, 45 

d) partim : Organologie en Etno-
musicologie (* + **) .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . J. BROECKX Blandijnberg, 2 

11. - CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
Tenminste vier door de examinandus met toe
stemming van de examencommissie te kiezen cur-
sussen, voorkomend op het leerplan van de uni- · -
versiteit of van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p . 36. 
- • = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het lnstituur. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
=-· 

Aggregaat H.S.O. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 
. 

Leergangen Tifularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zatf!rdt:!g Plaats 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde ...... . K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (0
) ••••••••••••• A. GERLO 17-1.9 Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het -· 
secundair onderwijs, partiro : esthetische 
opleiding en kunstgeschiedenis ... . ......... J. BROECKX 14-15 Blandijnberg, 2 

-~ -
Niemand mag zich aanmelden voor dit examen, indien hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, 

I 

onder leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onder-
wijs. 
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 van de graad van geaggregeerde voor het H.S.O. en dat voor de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde examenpe-
riode worden afgelegd. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 



NOTA'S 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

. Universiteitstraat 2 - Tel. 25 76 51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Recht.sgeleerdheid 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, 

richting A : Politieke richting 
richting B: Sociale richting 
richting C: Sociologische richting 

- Licentiaat, doctor in de - sociale wetenschappen 
- staats- en bestuurswete.nschappen 
- pers- en comm ·micatiewetenschap 
- diplomatieke wetenschappen 
- sociologie 

Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
Wetenschappen 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de rechten 

C. POSTGRADUAAT .CYCLUSSEN (*) 
Licentiaat in het sociaal recht 
Licentiaat in het- Europese recht 
Doctor in het Europees recht 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. Tot de kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen, zij, d,ie. aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 

1. a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepa.ald bij artikel 3, 
§ 2, 1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende vast
stelling van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappelijke di
ploma's en erediploma's door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt; 

(•) Deze postgraduaat-cyclussen zijn eveneens wetenschappelijke graden. 
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b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang verleende tot 
één van de examens voor de academische graden van kandidaat, opgesomd 
in artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toe
kennen van de academische graden en het programma van de universitaire 
exa_mens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuigschrift van 
de economische afdeling, uitgereikt onder de vóó!_ 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke Mili
taire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, of die 
geslaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van het exa
men van onderluitenant langs het kader. 

Het bij artikel 3, § 2, 1° b), van bovenvermeld koninklijk besluit van 30 sep
tember 1964 bedoelde toelatingsexamen, dat ten overstaan van een door de Facul
teit van de Rechtsgeleerdheid aangestelde examencommissie moet worden afge
legd, omvat: (*) 

1) een opstel in het Nederlands; 

2) een vertaling uit het F!ans, of het Engels, of het Duits, of het Latijn, of het 
Grieks (niveau van het hoger middelbaar onderwijs); 

3) een ondervraging over geschiedenis en aardrijkskunde (cf. leerplan van het 
h~ger middelbaar onderwijs); 

4) een ondervraging over wiskunde (cf. leerplan van het hoger middelbaar onder
wijs, Grieks-Latijnse afdeling); 

5) naar keuze van de examinandus: een ondervraging over boldriehoeksmeting, of 
~nalytische meetkunde, of beschrijvende meetkunde (cf. leerplan van het hoger 
middelbaar onderwijs, Latijn-wiskundige afdeling) of een vertaling uit een 
vreemde taal (met uitzondering van deze die reeds qnder 2) hierboven door de 
examinandus gekozen werd). 

2. De houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor het 
eerste gedeelte van het examen van kandidaat in de staats- en c;ociale wetens
chappen dat werd uitgereikt vóór 1 november 1972, worden toegelaten tot de 
tweede kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen in één van de rich
tingen naar keuze. Hun leerplan· en examenprogramma worden · door de 
bevoegde examencommissie bepaald. (Het programma kan geraadpleegd wor
den bij de pedel van de faculteit). 

,' 

(*) Aanvragen voor deelneming aan dit examen worden bij voorkeur hetzij in de tweede helft van 

januari, hetzij in de tweede helft van juli gericht tot de Faculteit, waar eveneens nadere bijzon

derheden kunnen bekomen worden. Het examen moet in elk geval afgelegd worden vóór de aan

vang der universitaire studiën. 
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Il. Worden toegelaten tot de licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, in 
de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en communicatiewetenschap: 
- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten-

schappen, politieke richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociale wetenschappen en in de. pers-
en communicatiewetenschap : ' 
- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten
schappen, sociale richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociologie en in de pers- en communi
catiewetenschap : 
- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten
schap, sociologische richting. 

UI. 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-, staats- en bestuurswetenschapp~n of diplomatieke weten
schappen of in de pers- en communicatiewetenschap of in de sociologie, uit
gereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, hebben verworven (art. 2 van het 
besluit Raad van Beheer van 11 september 1968). 

IV. Tot het doctoraat in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale 
wetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en commu
nicatiewetenschap en in de sociologie: de houders van de overeenkomstige 
graad van licentiaat. 
Evenwel zullen de houders van de ·diploma's van het oude stelsel uitgereikt 
door de Rijksuniversiteit te Gent eveneens de overeenstemmende graad van 
doctor kunnen behalen met dien verstande dat de houders van het diploma 
van licentiaat in de bestuurswetenschappen of van licentiaat in de staatswe
tenschappen zich voor het examen van doctor in de staats- en bestuursweten
schappen mogen aanmelden. 

V. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de rechten: de hou
ders van het diploma van licentiaat in de rechten of van het diploma van doc
tor in de rechten (oud systeem). 

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 licen
tiaat in de rechten. 

2. Tot de licentie in het Europese recht: de houders van het diploma van: 
- doctor in de rechtèn of van licentiaat . in de rechten; 
- licentiaat in de staats- en bestuurswetenschappen; 

licentiaat in de diplomatieke wetenschappen; 
licentiaat in de staatswetenschappen en licentiaat in de bestuursweten
schappen uitgereikt onder de voorwaarden zoals bepaald in het Ko
ninklijk Besluit van 5 oktober 1961. 
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3. Tot het doctoraat in het Europees recht: de houders van een sedert tenminste 
twee jaar door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in 
het Europese recht. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De kandidatuur in de rechten: 
- de graad van kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens en n~ 

tenminste twee jaar ·studie. 

2 ° De licentie in de rechten : 
de vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in 
de rechten zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie jaar 
studie; 

- de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen worden georgani
seerd 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 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 exami
nandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te 
kunnen raadplegen; 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van boekhouden : met vol
doende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de exami
nandi bedoeld boekhoudige bescheiden te kunnen raadplegen. 

3 o 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 oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift, door de examencommissie aanvaard. 
Het proefschrift wordt door de examinandus in het openbaar verdedigd. 
Het wordt tenminste één maand vóór de datum, bepaald voor het examen, 
aan de examencommissie bezorgd; 

-de houders van het diploma van doctor in de rechten, behaald overeen-koms
tig de wet van 21 mei 1929 behouden de rechten welke hun bij die wet wer
den toegekend (koninklijk besluit van 1 augustus 1969, art. 8). 

4 o De licentie in het notariaat: 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in 

het notariaat zijn het voorwerp van één examengedeelte en van tenminste 
één jaar studie. 
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5 a 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 openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van 
een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na 
het bekomen van het overeenstemmend diploma van doctor in de rechten of 
van licentiaat in het notariaat. --

6° De kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen: 
-de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van kandidaat 

in de staats- en sociale wetenschappen zijn het voorwerp van twee examen
gedeelten en van tenminste twee jaar studie. 

7° De licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale wetenschap
pen, in de sociologie, in de diplomatieke wetenschappen of in de pers- en com
municatiewetenschap: 
- de vakken van het examen voor het bekomen van de graad van licentiaat 

zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste twee jaar stu
die. Het enig examen van de licentie in de pers- en communicatiewetenschap 
voorbehouden aan de houders van een wettelijk einddiploma van hoger 
onderwijs, van een wetenschappelijk einddiploma van hoger onderwijs uit
gereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, alsmede de afgestudeerden van de 
Koninklijke Militaire School kan na tenminste één jaar studie worden afge
legd; 

-de examinandi moeten bij het tweede (of enig examen) examengedeelte, een 
verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de groep van vak
ken waarover het examen loopt. De verhandeling moet aan de examencom
missie binnen de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd. 

8° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
wetenschappen en in de rechten : 
- het examen is het voorwerp van een enig examen en van tenminste één jaar 

studie; 
- bovendien moet de examinandus in het openbaar twee lessen geven over 

onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het pro
gramma van het middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. Het 
aggregaats- en licentiaatsexamen mogen tijdens · dezelfde examenperiode 
worden afgelegd. 

9° Het doctoraat in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de sociologie, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en 
communicatiewetenschap : 
- het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 

proefschrift en van drie bijstellingen, door de examencommissie aangeno
men. Het proefschrift en de stellingen worden door de examinandus in het 
openbaar verdedigd. 

- het examen mag slechts afgelegd worden tenminste twee jaar na het verkrij
gen van de overeenkomstige graad van licentiaat. 
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10° De licentie in het sociaal recht: 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig .examen en van tenminste één 

jaar studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee examenge
deelten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

-de exa~inandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examenge
deelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking tot 
één van de vakken die van het examen deel uitmaken. Deze verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 

· __:.. de examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover zij 
bij een vorig examen ondervraagd werden (koninklijk besluit van 12 sep
tember 1962). 

11 o De licentie in het Europese recht : 
-de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat 

in het Europese recht zijn het voorwerp van een enig examen dat niet kan 
gesplitst worden, en van tenminste één jaar studie; 

-- de examinandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp dat 
bij het leerplan behoort; 

-de verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vast
gestelde periode worden voorgelegd; 

-de examinandi zullen niet meer ondervraagd worden over die vakken waar
voor zij bij een vorig examen, afgelegd met het oog op het behalen van één 
van de diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het Europese recht 
zijn geslaagd (besluit van de Raad van Beheer van 12 oktober 1966 en 20 
~eptember 1967). 

12° Het doctoraat in het Europees recht: 
-Het examen omvat het indienen en de verdediging in het openbaar van een 

oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift zijnde een bijdrage tot 
vooruitgang van de wetenschap, en van vijf daarbijgevoegde stellingen. 
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\0 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Leergangen 

Logica ............ , .................... 

Overzicht van de wijsgerige stromingen in 
de wereldliteratuur ...................... 

Algemene psychologie ................... 

Inleiding tot de sociale en politieke 
leerstelsels .............................. 

Hedendaagse politieke en parlementaire 
geschiedenis van België : evolutie sinds 1789 

Geschiedkundige inleiding tot het burgerlijk 
wetboek •••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 

Algemene rechtsleer, theorie . ......... · .... 

Algemene rechtslee~, oefeningen ......... . 

Algemene beginselen van het Belgisch bur-
gerlijk recht, met inbegrip van de rechter-
lijke bevoegdheid en de rechtsplegingen . .' .. 

Romeins privaatrecht : historische inleiding 
en algemeen overzicht ................... 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Kandidatuur in de rechten 

Titularis 
I 

maandag dinsdag woensdag donderdag 

Tit.: N. 16-18 
Suppl.: F. VANDAMME 

A. BOLCKMÀNS 11-13 

P. GHYSBRECHT 9-11 

A. VAN BILSEN 16-17 Y: 

H. GAUS 11-13 

R. VAN CAENEGEM 11-13 

W. CALEWAERT 

W. CALEWAERT 60 uur/ jaar : dagen en uren later 

-
W. DELVA 

W. ROELS 14-16 

,. 

.. -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg; 2 
Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
Aud. D. 

Univ., 4 
NB lil 

Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

Univ., 4 
N.B. II 

Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

14-16 Blandijnberg, 2 
Aud. E 

te bepalen Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
8 Y2 -1Jl/2 Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
Aud. C. 

i 

-



-VI 
0 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
t 

2e Kandidatuur in de rechten 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Grondbeginselen van de ethica ............. J. KRUITHOF . 17-18 ~ · Blandijnberg, 2 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in Univ., 4 
de liedendaagse rechtsfilosofie ............. W. CALEWAERT 11-12~ NB I 

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip M. VERSICHELEN- 15~ -17 ~ Univ., 4 
van oefeningen .......................... TERRYN (45 uur /jaar) NB III 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip Univ., 4 
van oefeningen .......................... M.VAN MEERHAEGHE 10-12 NB Ill 

5. Natuurrecht ............................ . W. CALEWAERT ' 8-10 Blandijnberg, 2 
Aud. D 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen ............... R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud. C 

7. Romeins privaatrecht: zakenrecht en verbin- Univ., 4 
tenissenrecht met inbegrip van oefeningen .. W. ROELS 14-17 NB 11 

CURSUSSEN NAAR KEUZE - (*) 
Eén cursus te kiezen uit : 
A. Onder de volgende: 

1. Economische encyclopedie en documentatie, 
met oefeningen .......................... F. ROGIERS 10 \lz -12 Hoveniersberg, 4 

·2. Beginselen van het boekhouden ......... , .. C. DE PELSEMAEKER 16-17 112 Univ., 4 
NB 11 

3. Wiskunde ............................... C. VANHELLEPUTTE 81h -10 Hoveniersberg, 4 

4. Algemene statistiek, met oefeningen ........ H. PICARO 14-15~ Hoveniersberg, 4 
Aud. I 

Univ., 4 
5. Sociale psychologie ....................... N. (P. GHYSBRECHT) 30 uur /jaar 17-18~ Aud. C. 

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

- (*) De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examençommissie, zoniet 
kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



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

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek W. PREVENIER 9-10 I Blandijnberg, 2 ... 
Aud. E. 

7. Inleiding tot de algemene biologie .......... R. CLIQUET 17-18 Ledeganckstr., 35 
Sem. 3e verdiep 

B. ofwel een door de examinandus gekozen vak , 
met toestemming van de examencommissie, \. 

onder de vakken die het voorwerp zijn van 
een cursus vermeld op het programma van de 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid of van een 
andere faculteit. 

l I -V. 

I 

~ 

~ 

-

(1): eerste halfjaar 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
-

1 e Licentie in de rechten 

Leergangen Titularis maandag dinsdag wbensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Burgerlijk recht (boek I), met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ..................... W. DELVA 9~-12~ NB I 

2. Burgerlijk recht (boek 11), met inbegrip van 14-16 Univ., 4 - NB 111 
praktische oefeningen ..................... P. KLUYSKENS 30 uur theorie + 15 uur prakt. oef. 

3. Burgerlijk recht (boek lil, t. 3 en 4), met + 30 uur praktische oefeningen Univ., 4 
inbegrip van pra.ktische oefeningen ......... N. 9-11 NB . I 

4. Burgerlijk recht (boek lil, t. 6 tot en met 17, 
19 en 20), met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen •••••••••••••••••••••• 0 ••• •• •• Y. MERCHIERS 10-11 Y2 NB 111 

-VI 5. Burgerlijk recht (boek lil, t. 18), met inbe- Univ., 4 
N grip van praktische oefeningen ............ W. DELVA 10-12(2) NB 11 

6. Strafrecht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen ........................... . .. J. D'HAENENS 8-10 NB 11 

10-12(1) Univ., 4 
7. Staatsrecht ............. .. ............... A. MAST 15-17(1) NB 111 

8. Volkenrecht en internationale 'instellingen, Univ., 4 
met inbegrip van seminarieoefeningen ...... E. VAN BOGAERT 15 '12 -17 NB I 

9. Sociaal recht, met inbegrip van seminarie- Univ., 4 
oefeningen ............................... H . . LENAERTS 13'12 -15 NB lil 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID - I 
I 

2e Licentie in de rechten 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Burgerlijk recht (boek lil, t. 1 en 2), met .. - (37 Y2 uur theorie + 22% uur Univ., 4 
inbegrip van praktische oefeningen ......... C. DE WULF 9-12 praktische oefeningen) NB 11 

2. Burgerlijk recht (boek lil, t. 5), met inbegrip 
~ 10-12(1) Univ., 4 

van praktische oefeningen ................. W. DELVA 8-10(2) NB 11 

3. Handelsrecht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen ······························ N. (S. FREDER1CQ) 9-10 1h 60 uur theorie + 30 uur prakt. .oef./jaar Aud. C 

10%-12 Univ ., 4- NB- 11 

4. Gerechtelijk privaatrecht, met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ..................... M. STORME 11-13 NB 11 

5. Strafvordering, met inbegrip van praktische Univ., 4 

- oefeningen ....... ; ...................... 1. D'HAENENS 8-10 NB lil 
VI 
w 6. Administratief recht, met seminarie- 10-12(2) Univ., 4 

oefeningen .............................. A. MAST 45 uur theorie + 15 uur prak. oef. 15-17(2) NB lil 

7. Arbeidsrecht, met seminarieoefeningen ..... Univ., 4 
U. DEPREZ 14-16(1) NB I 

8. Sociaal zekerheidsrecht, met seminarie- Univ., 4 
oefeningen .............................. U. DEPREZ 16-18(2) NB I 

' 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



VI 
~ 

Leergangen 

I. Internationaal privaatrecht, met praktische 
oefeningen ....................... .. ..... 

GRONDIGE VAKKEN 
2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .... 

3. Tenminste twee cursussen gekozen uit de 
hierna vermelde, met dien verstande dat de 
totale duur ervan 120 u. moet bedragen: 
a. Grondige studie van vraagstukken van 

grondwettelijk recht, met praktische 
oefeningen ............................ 

b. Grondige studie van vraagstukken van 
administratief recht, met praktische 
oefeningen ............................ 

c. Grondige studie van vraagstukken van 
burgerlijk recht, met praktische 
oefeningen ....................... . .... 

c' Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht ............... 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .... . ....................... 

d' Grondige studie van vraagstukken van 

... 
strafvordering, met inbegrip van 
praktische oefeningen ........ . ......... 

e. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van 
praktische oefeningen .................. 

(l) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 
I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
E. SPANOGHE 14-16 NB II 

Univ., 4 
F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak. oef./jaar NB II 

-
Univ., 4 

R. SENELLE 17-18 ~ Aud. C 

'· Univ., 4 
R. SENELLE 15112 -16 ~ Aud. A 

Univ., 4 
W. DELVA 14-16 Sem. BR Il 

·" 

W. ROELS 16-18(1) Univ., 8 

R. DIERKENS lO 'h -12112 Apotheekstraat, 5 

Univ., 4 
J. D'HAENENS 11-13 Sem. BR 11 

Univ., 4 
Y. MERCHIERS 14-16 Sem. 2e verdieping 

---- -- ---- --- L_ 



...... 
V. 
V. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Leergangen Titularis "' maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f. Grondige studie van vraagstukken van -- -
privaatrechtelijk procesrecht, met Uriiv., 4 
praktische oefeningen .................. M. STORME 16\.-'2-18\.-'2 Sem. 2• verdiep 

g. Grondige studie van vraagstukken van 
internationaal privaatrecht, met + 22 % uur praktische Univ., 4 
praktische oefeningen .................. E. SPANOGHE 16'h-17lh oefeningen Aud. B 

h. Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht ........................... E. VAN BOGAERT 16-17'12 Univ., 4 - Aud. C 

i. Grondige studie van vraagstukken van 
fiscaal recht, met inbegrip van prakt. I. CLAEYS- Univ., 4 -
oefeningen ................ ; ........... BOUÜAERT IOV2-12'h Aud. B 

j. Grondige studie van a~beidsrecht, met Univ., 4 
inbegrip van prakt. oefeningen .......... H. LENAERTS 10-12 Aud. B 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip Univ., 4 

r-== ·' van praktische oefeningen .............. U. DEPREZ 1ült':z -12\.-'2 Aud. A 

4. 

' l. 
2. 

3. 

(l) 
(2) 

VAKKEN NAAR KEUZE (*) 
Vier cursussen gekozen uit de hierna vermei-
d~, rnet dien verstande dat de totale duur er-
van 180 u. moet bedragen, en dat één ervan 
verband moet houden met de rechtsvergelij- I 

king: ................................... Mageleinstr., 76 
~ijsbegeerte van het recht ................ W. CALEWAERT 11-13 Sem. 

staatsfilosofie . ··············· ........... N. 15 'h -17 Univ., 4, Aud. C 

Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-1511:! - Univ., 4 . ... 
ARZ 

------

eerste halfjaar 
tweede halfjaar 

-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voor
zitter van de examencommissie, zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



-VI 
0\ 

Leergangen 

4. Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie ............................ 

5. Medisch recht, speciaal in verband met het 
personen- en familierecht ................ · 

6. Wetgevingstechniek ..................... 

7. Geschillen van bestuur ................... 

8. Ambtenarenrecht ....................... 
9. Inrichting van het notariaat, met . begrip 

van praktische oefeningen ................ 

10. Econor:nisch recht ....................... 

11. Financieel recht ......................... 

12. Openbare financien ..................... 
13. Juridische organisatie van het 

kredietwezen ........................... 
14. Nijverheidsrecht ························ 
15. Vennootschapsrecht-grondige studie, 

met seminarieoefeningen ................. 

(1) = eerste halfjaar 

.. 
• 1 -

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag Plaats .. 
M. BAELDE 16-17 'h Blandijnberg, 2 · 

R. DIERKENS 81/2 -10 J. Kluyskensstr., 2" 

Univ., 4 
R. DE MEYER 13-14'12 Aud. B 

Paddenhoek, 5 
A. V ANDER STICHELE 16-17 1/2 s 

IO'h-121/2(1 (1): Univ.,4 ARZ 
R. DE MEYER 171h -18'12 (2 (2): Paddenh.,5 2• v . 

Univ., 4 
W. DELVA 15'h-17'h SNot. 

Univ., 4 
G. SCHRANS 11-12'12 Aud. C 

Univ., 4 
G. SCHRANS f6 1/2-17Y2 Aud. A 

Univ., 4 
F. AMERIJCKX , 11-13 NBI 

' Univ., 4 
N . 16-17% Sem. Notariaat 

P. KLUYSKENS 8Y2-10 Univ., 4 - Aud.B 

\ Univ., 4 
Y. MERCHIERS 8V2-IO'h (30 uur theorie + 15 uur sem oef.) S 2e verdiep 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

. Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. - -• - - . - - Univ., 4 - ... . . 
16. Verzekeringen . ......................... S. FREDERICQ 11-12'h Aud. C 

Univ., 4 
17. Vervoerwetgeving ......................... J. DENDUYVER 15'h -17 ARZ 

18. Zeerecht ....................... ······ .. S. FREDERICQ 17-18 Univ. ,4.Sem .2•verd . 

C. DE I Univ., 4 
19. Beginselen van het boekhouden . .......... PELSEMAEKER 16-17 'h NB 11 

. 20. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ......................... F. VAN ISACKER 15'h-17 Univ., 8 

Univ., 8 -V. 
-J 

21. Juridisch statuut van de communicatiemedia P. KLUYSKENS 14-17(2) Sem . Pers & Comm. 
~ 

Wet. 

22. Vergelijkend persrecht ................... F. VAN ISACKER 11-12'h Univ., 8 

23. Boekhouden voor vennootschappen, met 
inbegrip van prakt. oefeningen ····· ······ E. DE LEMBRE 16-17'h Hoveniersberg, 4 

24. Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming ....................... G. DE BOCK 16-17 Pasteurlaan, 2 

25. Sociale criminele profylaxe ............... R. DIERKENS 15'h-17 Apotheekstr., 5 

26. Beginselen van de psychiatrie ............. A. EVRARD 12-13 Pasteurlaan, 2· 

Univ., 4 - NB II 
27. Sociale psychologie ...................... P. GHYSBRECHT 17-18'h Aud. C. 

28. Gerechtelijke geneeskunde . .............. J. TIMPERMAN 14-15 'h J. Kluyskensstr. ,27 

29. Vraagstukken van internationaal recht ..... E. VAN BOGAERT 14-15 1/2 Univ., 4 - Aud. C 

Univ., 4 
30. Internationale instellingen ................ G. VAN OUDENHOVE 14-15% Aud. B 



-
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

/ 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting I 
/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. CLAEYS- Paddenhoek, 5 
31. Internationaal fiscaal recht ............... BOUÜAERT 9-IOY2 s 

Mageleinstr., 76 
32. Internationaal sociaal recht ............... B. DUBOIS 14-15 lf2 Sem. 

33. Internationaal medisch recht . ............. R. DIERKENS 8lf2-IO Apotheekstr., 5 
I 

Korte Meer, I I 
34. Overzicht van de Europese verdragen ...... E. VAN BOGAERT 17-18lf2 Sem. 

lt Univ., 4 
35. Europees institutioneel recht . ............ G. VAN OUDENHOVE ll-12lf2 Aud. A -
36. Externe betrekkingen van de gemeen-

VI 
00 

schappen .. . ..... .. .. ... ....... . .. . .. . .. G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Korte Meer, I I 

Univ., 4 
37. Europees economisch recht ............... G. SCHRANS 14-16 Aud., B 

38. Europees monetair, financieel en fiscaal I. CLAEYS- Paddenhoek, 5 
recht ••••••••••• • ••••••• 0 •••••••••••••• BOUÜAERT ll-12Y:! s 

Mageleinstr., 76 
39. Europees sociaal recht .................. . B. DUBOIS 14-15Y:! Sem. 

Univ., 4 
40. Europees nucleair recht ..... : . .......... . G. SCHRANS 11-12 ARZ 

41. Overzicht van de instellingen en van de Paddenhoek 
wetgeving van de nieuwe staten ........... H. ADRIAENS 10-12 Sem. 3• verdiep 

·~ 

Univ., 4 
42. Inleiding tot de rechtsvergelijking ......... N. 14-15 Yt Sem. 3• verdiep 

Univ., 4 
43. Vergelijkend grondwettelijk recht . ........ R. SENELLE 14-151h Aud. C 

--·-- -



.... 
V't 
\C) 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Leergangen 

Vergelijkend administratief recht, met 
praktische oefeningen .... .. ............. 

Vergelijkend burgerlijk recht .... . . ... .... 

Vergelijkend strafrecht .............. . .... 

.. 

Vergelijkende strafvordering ... .... . . .. . .. 

Vergelijkend fiscaal recht . .... . ....... . .. 

Vergelijkend procesrecht . .. . . ............ 

Vergelijkend handelsrecht .... ' ........... . 

Vergelijkend internationaal privaatrecht .. . 

Vergelijkend sociaal recht . . .............. 

Vergelijkend recht van de lidstaten van 
de Gemeenschappen ........ . ......... . .. 

Hedendaagse politieke problemen ......... 

Politieke problemen van de nieuwe staten . . 

Problemen van gewestelijke politieke en 
economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden .. . ... . .. ...... . ..... 

Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ................ .. .. . 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. V ANDERSTICHELE 10-13(1) 

N . 

J. D'HAENENS 10-11 ~ 

J . D'HAENENS 11 ~ -13 

I. CLAEYS-
BOUÜAERT 9-10 ~ 

M. STORME 16-17 ~ 

S. FREDERICQ 9~ -11 

E . SPANOGHE 14-15~ 

B. DUBOIS 16-17 ~ 

M . STORME 15 ~-17 

A. VAN BILSEN 161f2 -18 

A. VAN BILSEN IOlh -12 

A. VAN BILSEN 9-10 ~ 

H. GAUS 9 1h -11 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Paddenhoek 5 - -
Sem. 2e verdiep 

Univ., 4 
14-15 ~ Sem. 2• verdiep 

Univ., 4 
Aud. C 

Univ., 4 
Aud. C 

Paddenhoek 
s 

Univ., 4 
S 2e verdiep 

Univ., 4, ~ud. C 

Univ . , 4 Sem. 

Univ., 4 
Sem. BR II 

Univ., 4 
S 2e verdiep 

Univ., 4 
Sem. 

Univ.,4, Sem . BR 11 

Univ. 8 
Aud. DLT 

Univ., 8 
binnenkoer 2< verdiep 



0\ 
0 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

5. 

FACUL}'EIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
f 

Codificatie van het burgerlijk recht in de 
19e eeuw .. . ...... . ..... . ...... .. ..... · · J. VAN ROMPAEY 14-15 lh 

Sociale en economische geschiedenis ....... J. EVERAERT 9-10 lh 

Demografie . . . ... . ..................... M. VERSICHELEN- ~ 

TERRYN 10 ~~ -12 

Ziekenhuiswetgeving ......... . ........ . .. R. DIERKENS i 6-17 lh 

Informatica ...... . ......... . ............ J.B. QUINTYN 9-10 lh 

Kritische studie van de rechtspraak ..... . .. M. STORME 9-10 '12 

Internationaal economisch recht . .. . ...... G. SCHRANS 15-16 lh 

Internationaal financieel recht ............ G. SCHRANS 16 lh -18 

Jurimetrie ... .. ..... . ................... M. STORME 

Aanvullende cursussen, naar keuze met goed-
keuring van de faculteit, met dien verstande later te bepalen 
dat de totale duur ervan 120 u. moet be-
dragen 

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) vàn 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. 

Plaats 

Univ., 8 
School Criminologit 

Blandijnberg, 2 
sem. 409 

Univ., 8 
I 

Apotheekstr., 5 : 

Korte Meer, 9 
I 

I 

Univ., 4 
s I 

I 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 
s 



" 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licenti~ in de rech~en, richting : B. Privaatrecht 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Internationaal privaatrecht, met inbegrip - Univ., 4 ' 
van praktische oefeningen ................. E. ·sPANOGHE 14-16 NB II 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen .............................. F. AMERIJCKX . 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB II 

GRONDIGE VAKKEN 
3. Grondige studie van vraagstukken van bur- Univ., 4 

ger1ijk recht, met praktische oefeningen .... W. DELVA 14-16 ·Sem. BR II 

4. Grondige studie van vraagstukken van han- Univ., 4 
delsrecht, met inbegrip van prakt. oefeningen Y. MERCHIERS 14-16 s 

5. Grondige studie van vraagstukken van 
privaatrechtelijk procesrecht, met praktische Univ., 4 

~ oefeningen .............................. M. STORME 16'12-18 1/:z S 2e verdiep 

6. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische + 22 '12 praktische Univ., 4 
oefeningen .............................. E. SPANOGHE 16'12-17% oefeningen Aud. B 

VAKKEN NAAR KEUZE - (*) 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan 
verb_and moet houden met de rechtsverge-
lijking, en dat de totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : 
a. Inleiding tot de rechtsvergelijking ........ N. . . 14-15\12 Univ., 4 

I Sem. 3e verdiep 

Univ., 4 
b. Vergelijkend burgerlijk recht ............ N. 14-15\12 Sem. 2e verdiep 

Univ., 4 
c. Vergelijkend handelsrecht .............. S. FREDERICQ 9 1/z-11 Aud. C 

------ ---· - -- L__ __ 

~ • De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kun-
nen zij van het examen worden uitgesloten. ' 



0\ 
N 

Leergangen 

d. Vergelijkend procesrecht ··············· 

e. Wetgevingstechniek .................... 

f. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen .............. 

g. Medisch recht, speciaal in verband met 
het personen- en familierecht ........... 

h. Juridische organisatie van het krediet-
wezen .... .. .......................... 

i. Zeerecht .................... . ......... 

j. Vervoerwetgeving ............... . ...... 

k. Verzekeringen ........ . ....... : ........ 

I. Nijverheidsrecht ...... . ............ . ... 

m. Beginselen van het boekhouden ..... . ... 

n. Deontologie van de juridische beroepen .. 

o. Informatica ........................... 

p. Wijsbegeerte van 1het recht .............. 

q. Kritische studie van de rechtspraak ...... 

(l) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: B. Privaatrecht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

M. STORME 16-17 V2 

R. DE MEYER 13-14lh 

W. DELVA 15 V2 -17l/z 

R. DIERKENS 8%-10 

N. 16-17l/z 

S. FREDERICQ 17-18 

J. DENDUYVER 15%-17 

S. FREDERICQ 
/ 

11-12 V2 

P. KLUYS~ENS 8V2-10 

C. DE PELSEMAEKER 16-17 ~ 

F. VAN ISACKER 14-15 Y2 

J.B. QUINTYN 9-10 Y2 

W. CALEW AERT 11-13 

M. STORME 

vrijdag zaterdag Plaats 
/ 

Univ., 4 
S 2e verdiep 

' 

Univ., 4 I 

Aud. B. 
' 

Univ., 4 
s 

J. Kluyskens-
straat, 27 

Univ . , 4 
Sem . Notariaat 

Univ., 4 
Sem,. 2e verdiep 

Univ., 4 
ARZ 

Univ . , 4 - Aud. C 

Univ., 8- Aud. B 

Univ., 4 
NB II 

Univ., 4 
ARZ 

Korte Meer, 9 

Mageleinstr . , 76, Sem. 

Univ., 4 
9-10 Y2 s 

-



0\ 
w ' 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: B. Privaatrecht. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

r. Economisch recht .. , .. . .. .............. G. SCHRANS ll-12 Y2 

s. Financieel recht .. ···· t ················ G. SCHRANS 16 'h -17Yz 

t. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursre.cht .. . .................... F. VAN ISACKER l5 V2- 17 

u. één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring I 

van de examencommissie. 

' 
' 

I 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als 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. 

~ .. 

Plaats 

Univ., 4 · 
' Aud. C 

Univ., 4 
Aud. A 

Univ., 8 
· Sem. 

".. 

, 



I -~ 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: C. Publiekrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ..................... E, SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen .............................. F 1 AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Algemene theorie van het bestuur en Univ., 4 
bestuursJmnde ........................... R. DE MEYER 15'h-17 Aud. B 

Univ., 4 
4. Openbare financiën ....... . .............. F. AMERIJCKX 11-13 NBI 

GRONDIGE VAKKEN 
5. Grondige studie van vraagstukken van grond- Univ. 4 

wettelijk recht, met praktische oefeningen .. R. SENELLE 17-18'h Aud.C 

Univ., 4 
6. Grondige studie van vraagstukken van admi-· 

nistratier recht, met praktische oefeningen .. R. SENELLE 15-16'h Aud. A 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan 
verband moet houden met de rechtsvergelij-
king, en dat de· totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : Univ., 4 
a) Vergelijkind grondwettelijk recht ........ R. SENELLE 14-15 1/2 Aud.C 

b) Vergelijkend administratief recht, met Paddenhoek 
praktische oefeningen 0 0 •••••••••••••••• A. V ANDERSTICHELE 10-13(1) Sem. 2e verdiep 

-- - ------

(1) = eerste halfjaar 
- • De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voc:-zitter van de examencommissie, zoniet 
kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten:, richting: C. Publiekrecht .. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c) Hedendaagse politieke problemen ....... A. VAN BILSEN 16'h-18 Univ., 4 - Aud. A 

Paddenhoek, 5 
d) Geschillen van bestuur ................. A. VANDER STICHELE 16-17'h Sem. 

IO'h-12'h.(l) (1): Univ.,4 ARZ 
e) Ambtenarenrecht ..... • .. ; .............. R. DE MEYER ·17\12-18\12(2) (2): Paddenh.,5 2• 

verd. 

Mageleinstr., 76 
f) Wijsbegeerte van het recht .............. W. CALEWAERT 11-13 Sem. 

g) Staatsfilosofie ......................... N. 15'l2-17 I Univ., 4 - Aud. C 

h) Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAERT 17-18'12 Korte Meer, 11 - Sem -0'1 
IJ'o Univ., 4 

i) Internationale instellingen .............. G. VAN OUDENHOVE 14-15\12 Aud. B 

j) Overzicht van de instellingen en van de Paddenhoek 
wetgeving van de nieuwe staten ......... H. ADRIAENS 10-12 Sem. 3e verdiep 

Univ., 4 
k) Deontologie van de juridische beroepen .. F. VAN ISACKER 14-15\12 ARZ 

I) Informatica · ........................... J .B. QUINTYN 9-10\12 Korte Meer, 9 

m) Vergelijkend persrecht ................. F. VAN ISACKER 11-12\12 Univ., 8 - Sem. I 

Univ., 4 
n) Wetgevingstechniek .................... R. DE MEYER 13-14\12 Aud. B 

Univ., 4 
o) Europees institutioneel recht ........ : ... G. VAN OUDENHOVE 11-12'h Aud. A 

Univ., 4 
p) ·Economisch ·recht ····················· G. SCHRANS 11-12 'l2 Aud. C 

(I) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



-~ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: C. Publiekrecht 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

q) Financieel recht ..................... .. I G. SCHRANS 16%-17% 

zaterdag Plaats 

Univ., 4 
Aud. A 

r) Juridisch statuut van de 
communicatiemedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I P. KLUYSKENS 14-17(2) 

Univ., 8 
Sem.Pers.&Comm. Wet 

s) één of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch me goedkeuring 
van de examencommissie 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschikt

heid 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. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: D. Strafwetenschappen 

leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip Univ., 4 
van praktische oefeningen ....... . ......... E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ.; 4 
oefeningen · ................... . ... : ...... F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak . oef./jaar NB 11 

3. Beginselen van internationaal strafrecht 9-10(2) Univ., 4 
(volkenrechtelijk strafrecht) .. ............. W. CALEW AERT (30 uur /jaar) Aud. B 

4. Strafkunde .............................. R. DIERKENS 9lh -lOlh Apotheekstr., 5 

Univ., 4 
5. Criminologie . ... - ............... · ......... W. CALEW AERT 11-13 Aud. B 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van straf-

recht, met inbegrip van praktische oefeningen R. DIERKENS - IOYz -12%. Apotheekstr . , 5 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van · Univ., 4 
praktische oefeningen ....... . .... : ........ J . D'HAENENS 11-13 Sem. BR 11 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opgesom-

de, met dien verstande dat één ervan verband 
moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de tot. duur ervan 180 u. moet bedragen: Univ., 4 
a) Vergelijkend strafrecht: ·············· ·· J. D'HAENENS 10-11 lh Aud. C 

~ 
Univ., 4 

b) Vergelijkende strafvordering ............ J. D'HAENENS 11%-13 Aud. C 

c) Gerechtelijke geneeskunde .............. J. TIMPERMAN 14-15lh J. Kluyskensstr. 27 

d) Beginselen van de psychiatrie ........... A. EVRARD 12-13 A.Z. 
----

(2) = tweede halfJaar 
• - De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet 

kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: D. Strafwetenschappen 

. . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

'e) Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming ........................ G. DE BOCK 16-17 Pasteurlaan, 2 _ 

Univ., 4 
f) Wetgevingstechniek .................... R. DE MEYER 13-14'l2 Aud. B 

• Univ., 4 
g) Deorftoologie van de juridische beroepen .. F. VAN ISACKER 14-15lh ARZ 

Univ., 4 
h) Beginselen van het boekhouden ········· C. DE PELSEMAEKER 16-17'l2 NB 11 

i) Informatica ........................... J.B. QUINTYN 9-10'l2 Korte Meer, 9 -0'\ 
00 j) Sociale criminele pro'fylaxe .. : . .......... R. DIERKENS 15lh-17 Apotheekstr., 5 

k) één of meer op andere leerplannen voor-
,_ 

komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

-
. ' 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als 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 vo/doenf}e kennis wordt als een minimum de geschiktheid 

van de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

(2) = tweede halfjaar 



0\ 
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\ FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: E. Sociaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l. Internationaal privaatrecht , met inbegrip van Univ.; 4 
praktische oefeningen ..................... E. SPANOGHE 14-16 NB II 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen ............. .. ............... F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef. / jaar NB II 

3. Collectief arbeidsrecht .................... E. LEBOUCQ 9-11 Mageleinstr., 76 - Sem 

Hoveniersberg, 4 
4. Arbeidseconom!e . . . . ... ................ . . A. DEVREKER (30 uur / jaar) 13~ -15 Aud. lil 

Univ., 4 
5. Sociaal-procesrecht . .......... ... ... ...... H. LENAERTS 9-10 Aud. B 

GRONDIGE VAKKEN .. 

6. Grondige studie van arbeidsrecht, met .. Univ., 4 
inbegrip van praktische oefeningen _ ......... H. LENAERTS 10-12 Aud. B 

7. Grondige studie van vraagstukken· van sociaal i,...~ .. 
zekerheidsrecht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen .. .. . ... . . .. .. ........ ..... . .. U. DEPREZ IO V2- I2 ih Aud. A 

VAKKEN NAAR KEUZE - * 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge- I 

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet 
bedragen: Univ., 4 
a) Vergelijkend sociaal recht ........... . ... B. DUBOIS 16-17 ~ Sem. BR 11 

b) Internationaal sociaal recht ............. B. DUBOIS 14-15 ~ Mageleinstr . , 76 -
Sem. 

Blandijnberg, 2 
. c) Sociale en economische geschiedenis ..... J. EVERAERT 9-lO 'h Sem. 409 

d) Nijverheidsrecht .. ......... . .. . .. .... .. P. KLUYSKENS 8~-10 Univ., 4 - Aud. B 
-------- ----- ----------- - - - ---

* De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitt~r van de examencommissie, zonier 
kunnen zij van het exame.1 worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting : E. Sociaal recht 

Leergangen Titularis mqandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

e)- Ziekenhuiswetgeving ................... R. DIERKENS 16-17% Apotheekstr., 5 

M. VERSICHELEN-
f) Demografie_ ... .. ............ ..... ..... TERRYN 10'12-12 !,. Univ., 8 

' 
Univ., 4 

g) Wetgevingstechniek .................... R. DE MEYER 13-14'12 Aud. B 

Univ., 4 
h) Deontologie van de juridische beroepen .. F. VAN ISACKER 14-151/z ARZ 

Mageleinstr., 76 
i) Wijsbegeerte van het recht .............. W. CALEW AERT 11-13 Sem . --...J 

0 i) Grondige studie van vraagstukken van -het Univ., 8 
auteursrecht ........................... F. VAN ISACKER 15'12 -17 Sem . 

Univ., 4 
k) Sociale psychologie ..... : . ............. P. GHYSBRECHT 17-18 '12 Aud. C 

I) Informatica ...... .... ................. J .B. QUINTYN 9-10 '12 Korte Meer, 9 

Univ., 4 
m) Economisch recht ..................... G. SCHRANS 11-121!2 Aud. C 

n) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende 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. 



-...I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

I Je Licentie in de rechten, richting: F. Economisch en fiscaal recht .,.- ,' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ; 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van . Univ., 4 ,, 
praktische oefeningen ............... . ..... E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

.. 
2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 

oefeningen ......... ... .. . ............... F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Economisch recht ........ . ............... G. SCHRANS 11-12Y2 (30 uur / jaar) Univ., 4 
Aud. C 

Univ., 4 
4. Financieel recht . . .. . ........ . ............ G . SCHRANS 16 Y2 -171h Aud. A 

- Univ., 4 
5. Openbare financiën . . ........... .. .... . .. F. AMERIJCKX 11-13 NBI 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van fiscaal 

recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen ..... . ......... . .. . ........... I. CLAEYS BOUUAERT 10112-12% Aud. B 

7. Grondige studie van vraagstukken van -
handelsrecht, met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ......... .. .......... Y. MERCHIERS 14-16 Sem. 2e verdiep 

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, I 

. 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: Paddenhoek, 5 
a) Vergelijkend fiscaal recht .. .. ... . . . ..... I. CLAEYS BOUUAERT 9-IO'h Sem. 

Univ., 4 
b) Vergelijkend handelsrecht .. . . . . . .. . . . .. S. FREDERICQ 91/2 -11 Aud. C 

- ·---- - - -- - -

* De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet 
kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
). 

Je Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

c) Europees economisch recht ............. G. SCHRANS 14-16 

d) Europees monetair, financieel en fiscaal 
I 

recht ................................. I. CLAEYS BOUUAERT 11-12 1/z 

e) Nijverheidsrecht ....................... P. KLUYSKENS 8'12-10 

f) Verzekeringen ......................... S. FREDERICQ 11-121h 

g) Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ....................... F. VAN ISACKER 15Y2-17 

h) Zeerecht .............................. S. FREDERICQ 17-18 

i) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15Y2 

j) Informatica ........................... J.B. QUINTYN 9-10 '/z 

k) Boekhouden voor vennootschappen, met 
inbegrip van praktische oefeningen ...... E. DE LEMBRE 16-17 Y2 

l) Vennootschapsrecht - grondige studie met 
seminarieoefeningen .................... Y. MERCHIERS 8'h-101h (30 uur theorie + 15 uur 

m) Internationaal economisch recht ......... G. SCHRANS 15-16 1/z 

n) Internationaal financieel recht .. . · ........ G. SCHRANS 16'h-18 
..... 

o) Internationaal 'fiscaal recht ............. I. CLAEYS BOUUAERT 9-10~ 
___ , __ - - - - --

-

zaterdag Plaats 

Univ., 4 
Aud. B 

Paddenhoek, 5 
s 

Univ., 4- Aud. B 

Univ., 4 
Aud. C 

Univ., 8 
Sem. 

•" Univ., 4 
Sem. 2e verdiep 

Univ., 4 
. - ARZ . 

Korte Meer, 9 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
sem. oef.) Sem. 2e verdiep 

Univ., 4 
Aud. B 

UQiV., 4 
Aud. B 

Paddenhöek, 5 
s 



..._J 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, ricbtiag: F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen 

p) één of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch met goed
keuring van de examencommissie . 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

zaterdag 

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 ván het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid 
van de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. · 

Plaats 



-....) 
~ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: G. Internationaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ..................... E. SPANOGHE 14-16 NB II 

Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen .............................. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak. oef./jaar NB II 

Univ., 4 
Internationale instellingen ................. G. VAN OUDENHOVE 14-151/2 Aud. B 

Univ., 4 
Europees institutioneel recht .............. G. VAN OUDENHOVE 11-121/ 2 Aud. A 

Univ., 4 
Europese rechtspraak en rechtspleging ...... M. STORME 15~-1M':! S 2e verdiep 

GRONDIGE VAKKEN 
Grondige studie van vraagstukken van Univ., 4 
volkenrecht .............................. E. VAN BOGAERT 16-17 ~ Aud. c 
Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, rnet praktische Univ., 4 
oefeningen .............................. E. SPANOGHE 16V:! -17 :Y. + 22 V2 uur praktische oefeningen Aud. B 

VAKKEN NAAR KEUZE - * 
Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-
somde, met dien verstande dat één ervan \ 

verband moet houden met de rechtsvergelij-
king, en dat de totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : 
a) Vergelijkend internationaal privaatrecht E. SPANOGHE 14-15 ~ Univ., 4, Sem. 

b) Vergelijkend recht va:n de lidstaten van Univ., 4 
de Gemeenschappen ................... M. STORME 15~-17 S 2e verdiep 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet 
kunnen zij van het e~amen worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, dcbting: G. Internationaal recht \ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
c) Europees economisch recht ............. G. SCHRANS 14-16 Aud. B 

d) Europees sociaal recht ................. U. DEPREZ 14-15 ~ Mageleinstr., 76 

e) Europees monetair, financieel en fiscaal Paddenhoek, 5 
recht ................................. I. CLAEYS BOUÜAERT 11-12V2 s 

Univ., 4 
f) Europees nucleair recht ................ G. SCHRANS 11-12 ARZ 

Univ., 4 
g) Vergelijkend burgerlijk recht .... · ........ N. 14-15 1/z Sem. 2e verdiep 

Univ., 4 --..J h) Vergelijkend handelsrecht .............. S. FREDERICQ 91/2-11 Aud. C 
VI 

Univ., 4 
i) Vergelijkend procesrecht ............... M. STORME 16-l7 1h S 2e verdiep 

Univ., 4 
j.) Vergelijkend grondwettelijk recht ........ R. SENELLE 14-15~ Aud. B 

k) Vergelijkend administratief recht, met Paddenhoek, 5 
praktische oefeningen .................. A. V ANDERSTICHELE 

~ 

10-13(1) Sem. 2e verdiep 

I) Internationaal medisch recht ............ R. DIERKENS 8~ -10 Apotheekstr., 5 

Univ., 4 
m) Hedendaagse politieke problemen ....... A. VAN BILSEN 16~ -18 Aud. A 

n) Informatica ........................... J.B. QUINTYN 9-101/z Korte Meer, 9 

Univ., 4 
o) Politieke problemen van de nieuwe staten A. VAN BILSEN 10tt'2 -12 Sem. BR 11 

--

(1) = eerste halfjaar 



-J 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 
.... 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag 

p) Problemen van gewestelijke, politieke en 
economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ....... .... ... . .... A. VAN BILSEN 9-10'h 

q) Externe betrekkingen van de 
Gemeenschappen .... . .. . . . . . ... . ...... G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) 

r) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen .................... H . GAUS 9'h -11 

s) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goed-
keuring van de examencommissie . 

-
I 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid 

van de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 
b) van- een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als ee'n minimum de geschiktheid 

van de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen . 

(2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Univ . , 8 
Aud. DLT 

Korte Meer, 11 
Sem . 

Univ. , 8 
binnenkoer, 2< verdiep 

-

•·. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 4 
praktische oefeningen ..................... E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip -van praktische Univ., 4 
oefeningen ............ . .... .. .. ......... F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Geschiedenis van de privaatrechtelijke instel- 11-12 Univ., 8 
lingen, met inb:grip van het kanoniek recht J. VAN ROMPAEY 16-18 Sem. 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke Blandijnberg, 2 
instellingen .............................. M. BAELDE 14-16 L. 4.14 

5. Oud-Vàderlands recht . ................... J. VAN ROMPAEY 10-11 Univ., 8- Sem. 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van Univ . , 8 

Romeins burgerlijk recht ............... . .. W. ROELS 16-18(1) Sem. 

7. Grondige studie van geschiedkundige Univ., 8 
vraagstukken van hedendaags recht ........ R. VAN CAENEGEM 16-17 Sem. rechtsges . 

VAKKEN NAAR KEUZE-* 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan 
verband moet houden met de rechtsverge-
lijking, en dat de totale duur ervan 180 u. 
moet bedragen : Univ., 4 
a) Vergelijkend burgerlijk recht ............ N. 14-15 Y2 Sem. 2e verdiep 

Univ . , 4 
b) Vergelijkend handelsrecht ............... S. FREDERICQ 9 1/t -11 Aud. C 

Univ., 4 
c) Vergelijkend procesrecht ·······-······ ·· M. STORME 16-17 1h I S 2e verdiep 

(1) = eerste halfjaar 
• - De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet 

kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten, richting: H. Geschiedenis van het recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

d) Vraagstukken van iilternationaal recht . . . E. VAN BOGAERT 14 -15 'h 

e) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ... .... . .. : ..... . ... H. GAUS . 9!f2 -11 

f) Wetgevingstechniek ...... . ............. R. DE MEYER 13-14 lf2 

g) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15 '12 

h) Codificatie van het burgerlijk recht in de 
19e eeuw .. .. .. . ..... . ......... · · .... · · J. VAN ROMPAEY 14-15 Y2 

i) Wijsbegeerte van het recht .............. W. CALEWAERT 11-13 

j) Staatsfilosofie ....... . ........... . .. .. . N. 15 !f2 -17 

k) Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie . ....... . .................. M. BAELDE 16-17 1/z 

I) Geschiedenis der oudoosterse instellingen L. DE MEYER 18-19 Yt 

m) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie . 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende 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 . 

Plaats 

Univ . , 4 
Aud. C 

Univ . , 8 
Binnenkoer, 2• verdiep 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 
ARZ 

Univ., 8 
Sem. 

Mageleinstr., 76 
Sem. 

Univ., 4 - Aud. C 

Blandijnberg, 2 
L. 414 

St.-Pieterspl., 6 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

. 
Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterda 

1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
praktische oefeningen ......... . ........... W. DELVA 15 Y2 -17 Y2 

2. Notariële deontologie, met inbegrip van 15 Y2- 17Y2 
praktische oefeningen ..................... W. DELVA (2) 

3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van 
praktische oefeningen ..................... E. DE LEMBRE 14-15 

4. Juridische organisatie van het kredietwezen 
met inbegrip van praktische oefeningen ..... N. 16-17'14 (30 uur /jaar) 

5. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van I 

het burgerlijk recht ....................... E. SPANOGHE 9-11 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van I. CLAEYS 
het vennootschapsrecht ................... ·BOUÜAERT 10-11(1) + 15 uur prakt. oef./jaar 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische . oefeningen in verband met het notariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht ........... M. STORME 17-19(2) 

8. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het internationaal privaatrecht ............. E. SPANOGHE 11-12 

9. Notarieel administratief recht, met inbegrip 
van praktische oefeningen ................ . R. SENELLE 14-15 .. ' 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische ' -~ 

oefeningen in verband met het notariaat, -.- - ..... 

van het fiscaal recht .............. •.. ..... I. CLAEYS BOUÜAERT 10-11(2) + 15 uur prakt. oef. 

I 

(1) -= eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

' 

Plaats 

Univ., 4 
S. Not. 

Univ., ·4 
S. Not. 

Univ., 4 
Sem. BR 11 

Univ., 4 
Sem. Not. 

Univ., 4 
Sem. 

3e verdiep 

Univ., 4 
Aud. A 

Univ., 4 
S 2e verdiep 

Univ., 4 
Sem. 

3e verdiep 

Univ., 4 
Aud. A 

Univ., 4 
Aud. A. 



00 
0 

Leergangen 

11. Opstellen van akten ................ .... . 

Opmerking: 
Alleen de licentiaten in de rechten worden toe-
gelaten tot deze proef, en worden ondervraagd 
over bovenstaande vakken die niet het voorwerp 
hebben uitgemaakt van het examen voor het 
behalen van hun graad. 

.. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdàg donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

CH. DE WULF 9-13 Univ., 4 
s 

\ 

\ 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

~ Aggregatie H.S.O. in. de rechten 

Leergangen Titularis : (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. De proefondervindelijke opvoedkunde ... . . . R. VERBIST 30 u. Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde . . ..... K.DE CLERCQ 60 u. iJlandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer . , .............. A. GERLO 60 u. 
• .. 

Blandijnberg, 2 

4. De bijzonder methodenleer der rechtsvakken N. 30 u. 14Y2 -15lf2 (3 : Univ., 8 
die voorkomen op de programma's van het • Sem. Romeins R. 
middelbaar, het normaal of van het 15 ~2 -16 Yz (4 ·' van 
technisch onderwijs. Deze theorie omvat ook '; ... '\ ~ 

het bijwonen van lessen in de klassen waar 
rechtsvakken ~orden gegeven. 

. . - H 

00 - \ . ... .. 
4 

I - . 
< 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, 
onder leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onder-
wijs. 
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. 

; 

(3) eerste groep (4) tweede groep 



... 
. ' FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

te Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 
. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats· 

Tit. : N. Blandijnberg, 2 
I. Beginselen van de logica .................. Suppl.: F. VAN- 30 u. 16-18 Aud. E 

DAMME ,· · 

2. Algemene beginselen van het 
' recht W. DELVA 90 u. 8 Y2 -lO 'hJ3) '. \ 8 'h- IJ 'h ( 4) . ' ............... · · ······· · · .......... 

... ~ ... 

Univ., 4 
3. Algemene psychologie ... . .. . ............. P. GHYSBRECHT 60 u. 17-19 NB lil 

4. Overzicht van de wijsgerige Blandijnberg, 2 
stromingen . ......... .. ......... . ...... . . N. 60 u. 14-16 Aud . E 

-00 5. Overzicht van de politieke en soçiale Univ., 4 
N ontwikkeling in België sedert 1830 ......... H. GAUS 45 u. 9'h -11 NB II 

6. Overzicht van de internationale Univ., 4 
politieke ontwikkeling sedert 1870 .. . ....... J .VAN ROMPAEY 45 u. 151!z-17Yz NB lil 

M. VERSICHELEN- :' 
Univ., 4 

7. · Beginselen van de sociologie ... ..... ...... . TERRYN 45 u . 11-13 · NB I 

8. Algemene menselijke politieke en 
., 

Univ., 4 
economische aardrijkskunde . . . . ... . .. . ... . . L. DE SMET 30 u. 9-11(1) NB I 

Aud. E. 
9. Overzicht van de historische kritiek, 9-10 Blandijnberg, 2 

toegepast op sociale en politieke 45 u. 11-12 Blandijnberg, 2 
instellingen . .. . . ................. .. .... .. W. PREVENIER (2) Aud. E 

-

(
0

) = totaal aantal uren per jaar (l) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
(3) = tot december Hoveniersberg, 4 Aud I (4) = vanaf december Blandijnberg, 2 Aud. E 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

\ 2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Gemeenschappelijke cursussen voor de drie 
I 

richtingen I 

Univ., 4 
1. Beginselen van het volkenrecht .. . .......... E. VAN BOGAERl 45 u. 15 lft -17 NB I 

2. Beginselen van de economie ..... . ......... M. VAN 

} 
Univ., 4 

MEERHAEGHE 30 u. 10-12 NB lil 

M. VAN 
2' Praktische oefeningen .......... . ... . .... . MEERHAEGHE 30 u. 

3. Statistiek .... . ............ . ... · ..... . ..... H. PICARO 30 u. } 14-15lf2 Hoveniersberg, 4 

3' Praktische oefeningen ..... . ...... . . .. . .. . H. PICARO 15 u. Aud. I 

-00 
w 

11. Cursussen specifiek voor de hierna vermelde 
richtingen 

A. Politieke richting: 
4. Encyclopedie van de politieke Univ., 4 

wetenschappen .. . ....... . ... . .. .. .. . .. . .. N. 45 u . 11-12 '12 . Sem. BR li 

5. Natuurrecht ... . ... . ..................... W. CALEWAERT 60 u. 8-10 Blandijnberg 2, 0 

10-12(1) Univ., 4 
6. Staatsrecht ........ . .... . .. . ............. A. MAST 60 u . 15-17(1) NB lil 

Univ., 4 
7. Administratief recht . .. ..... . ... . .. . ... . ... A. MAST 30 u . 10-12(2) NB III 

Univ., 4 
8. Instellingen van de nieuwe staten .......... H. AORIAENS 60 u. 14-16 Aud.C 

-

-

(0) totaal aantal uren per jaar ( 1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



00 
~ 

4. 

5. 

5' 

6. 

7. 

8. 

4. 

5. 

6. 

6' 

7. 

8. 

(0) 

·-

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ·· zaterdag 

B. Sociale richting: 
Encyclopedie van de sociale wetenschappen . G. VAN PARIJS 45 u. 11-12 '12 

Methodes van sociografisch onderzoek . .... M. VAN 

} VAERENBERGH 30 u. 151/2-17 

Praktische oefeningen ···················· M. VAN 
VAERENBERGH 15 u. 

Staatsrecht .............................. A. MAST 60 u. 10-12(1) 
I \ 15-17(1) 

Administratief recht ................... . .. A. MAST 30 u. 10-12(2) 

Hedendaagse sociale en economische 
geschiedenis .......... , .................. H. BALTHAZAR 60 u. 10-12 

C. Sociologische richting: 
Sociologie met praktische oefeningen . . ..... M. VERSICHELEN 

TERRYN 60 u. 13'h -15 1h 

Encyclopedie van de sociale wetenschap'pen . G. VAN PARIJS 45 u. 11-12 '12 

Methodes van sociografisch onderzoek ..... M. VAN 

} V AERENBERGH . 30 u. 15 1/2-17 

Praktische oefeningen ··········· ......... M. VAN 
VAERENBERGH 15 u. 

t 

Beginselen van het sociaal recht • ••••• 0 •••• U. DEPREZ 60 u. 9-11 

Hedendaagse sociale en economische 
geschiedenis .......................... . .. H. BALTHAZAR 60 u. 10-12 

totaal aantal uren per jaar (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) dagen en uren later te bepalen 

Plaats 

Univ., 4 
ARZ 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
NB lil 

Univ., 4 
NB lil 

Blandijnberg, 2 
Sem. L518 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 
ARZ 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
Aud. A 

Blandijnberg, 2 
Sem. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag Plaats 
"- . -

Univ., 4 -
l. Staatsfilosofie ···················· ...... . N. 45 u. 15 ~ -17 . Aud. C 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne Univ., 8 
Belgische politiek ........... ·········· .. H. GAUS 45 u. ' 17-18 '12 binnenkoer, 2• verdiep 

3. Bestuurskunde .... ....................... N. 45 u. 14-17(2) St.-Pietersnieuwstr . 49 

4. Ambtenarenrecht .............. -. ........ R. DE MEYER 45 u . 10 ~- 12% (1) (1) : Univ., 4 ARZ 
17~ -18 ~ (2) (2): Paddenh.,5 2• 

verd : 

5. Openbare financiën . .................... F. AMERIJCKX 60 u. 11-13 Univ., 4 
NB I 

-00 
VI . 

6. Bijzondere vraagstukken van staatsrecht . . . A. MAST 30 u. } 11-12112 
Univ., 4 

6' Praktische oefeningen ······· ............ A. MAST 15 u. Aud. A 

7. Bijzondere vraagstukken van administratief A. VAN-

} recht .................................. DER STICHELE 30 u . 
10-13(2) Paddenhoek 5 

7' Praktische oefeningen ................... A. VAN-
Sem. 2e verdiep . DER STICHELE 15 u. 

8. Algemene theorie van bestuur en organisatie R. DE MEYER 45 u. !5 112 -17 Univ., 4 
Aud ., B 

9. Vergelijkend grondwettelijk recht ......... R. SENELLE 30 u . } 14-15 lf2 Univ., 4 

9' Praktische oefeningen ................... R. SENELLE 15 u. 
And C 

10. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor ten minste 75 uur: 
a. Informatica, grondslagen en toepassings-

gebieden ............................. J. QUINTYN 45 u. 9-10 % Korte Meer, 9 

b. Politieke problemen van de nieuwe Univ., 4 
staten ............................... A. VAN BILSEN 45 u. IO 'h- 12 Sem. BR 11 

--

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de examencommissie, zoniet kunnen zij van het examen 
worden uitgesloten. (0

) = totaal aantal uren per cursus (I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar · 



-00 
0'1 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

Leergangen Ti tularts (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c) Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ............. : . ... E. VAN BOGAERT 45 u. 14-15 '12 Univ., 4 Aud. C 

Univ., 4 
d. Sociaal recht . .... . ........ .... . ........ U. DEPREZ 45 u. 10'12-12 Aud . A 

e) Beginselen van internationaal . Univ., 4 
privaatrecht .. . .... . ..... .. ............ E. SPANOGHE 45 u. * Sem . Je verdiep 

Univ., 8 
f) Ontwikkeling van de communicatie- ' Sem. Pers. 

media (pers, radio, telt>visie) ...... .. .... J. BRIERS 45 u. 17-18 '12 Comm. Wet. 

g. Statistiek, bijzondere stof ... .... ........ H. PICARO 45 u. 16 '12- 18 Hoveniersberg, 4 

h. Sociaal-economische gevolgen van I 

de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ...... ... .. ............... J . QUINTYN 45 u. 9-12(1) Korte Meer, 9 

h' Demonstratieproeven en bezoeken aan 
instellingen ............. . ............. . J . QUINTYN 15 u. * 

i. Geschiedenis van de bestuursinstellingen I Blandijnberg, 2 
van België .............. ~ ............. M. BAELDE 45 u. 17'12 - 19 L. 414 

j. Het stelsel van het vervoer en van het 
verkeer ............................... J. DENDUYYER 45 u . 11-12 '12 Hoveniersberg, 4 

k) en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Universi-
teit, inzonderheid deze behorende tot de I 

licentie in de diplomatieke wetenschappen . 
-

(
0

) = totaal aantal uren per jaar . * = dagen en uren later te bepalen 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DÉ RECHTSGELEERDHEID 
' 

2e Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN Univ., 4 
1. Internationale organisaties ............... ' ... OUDENHOVE 45 u. 14-15 112 Aud. B 

2. Vergelijkend administratief recht ........... A. VANDER 

} STICHELE 30 u. 10-13(1) Paddenhoek, 5 

A. VANDER 
2' Praktische oefeningen ..................... STICHELE 15 u. Sem. 1 e verdiep 

3. Wetgevingstechniek . ..................... R. DE MEYER 30 u. } 13-14 'h Univ., 4 

3' Praktische oefeningen ........ .' ........ . · .. R. DE MEYER 15 u. Aud. B 

4. Grondige- studie van vraagstukken van · St.-Pietersnieuw- 1 

bestuurskunde ........................... N. 45 u. 8V2- l1 'h (2) straat, 49 -00 
-..) . 5: Grondige studie van vraagstukken van } openbare financiën ....................... F. AMERIJCKX 45 u. 9-11 'h Korte Meer, 3 

5' Praktische oefeningen .................... F. AMERIJCKX 30 u. Sem. 

6. Grondige studie van vraagstukken van 

} 
~ 

staatsrecht ........................ ······ A. MAST 30 u. 11-12'h Univ., 4 

6' Praktische oefeningen .................... A. MAST 15 u. Aud. A 

7. Grondige studie van vraagstukken van A. VANDER 

} administratief recht ······················ STICHELE 30 u. 10-13(2) Paddenhoek, 5 

A. VANDER 
I 

Sem. 2e verdiep 
7' Praktische oefeningen .................... STICHELE 15 u. 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
.. 

1 e Licentie in de sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
1. Openbare financiën ~ •••• 0 •••••••• • ••• 0 0 • F. AMERIJCKX 60 u. 11-13 NB I 

2. Demografie ······· ········ ............. M. VERSICHELEN- Univ. 
TERRYN 30 u. 15-16 · Aud. A 

Hoveniersberg, 4 
3. Sociale economie ........................ A. DEVREKER 45 u . 14-15 Aud. lil 

4. Sociale voorzieningen (Sociale bijstand 
C.O.O., volksgezondheid, sociale huis- Mageleinstr., 76 
vesting en maatschappelijk werk) ......... E. LEBOUCQ 45 u. 10-11~ St;m. 

-00 5. Sociaal recht ···························· U. DEPREZ 45 u. 10•h -12 Univ., 4 Aud. A 
00 

6. Arbeidsrecht ............................ U. DEPREZ 30 u. 16-18(1) Univ., 4 NB I 

7. Sociaal zekerheidsrecht .. . ... . ........... U. DEPREZ 30 u. 16-18(2} Univ. 4 NB I 

8. Administratieve organisatie van de sociale E. CLAEYS- Univ., 4 
zekerheid ............................. . LEBOUCQ 30 u. 9-10 ARZ 

9. Sociologische studie van actuele maat- Tit.: M. 
schappelijke problemen .................. VERSICHE-

LEN-TERRYN 30 u . 14-15 Univ., 4 

- Suppi.:H.BRUTSAERl Sem. BR II 

M. VERSICHELEN- Univ., 4 
9' Praktische oefeningen ................... TERRYN 30 u. 15-16 Sem. BR II 

M. VERSICHELEN- Univ :, 8 
10. Arbeidssociologie ............. , ........ .' TERRYN 30 u. 16-17 Sem. 

11. Grondige studie van vraagstukken van M. VAN 

} economie .............................. MEERHAEGHE 30 u. 16-17 1h Korte Meer, 48 

I 
M. VAN 

11' Praktische oefeningen ................... MEERHAEGHE 15 u. 

(
0

) totaal aantal uren per cursus 



I 
;;; 
\0 

I 

) 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID I 

2e Licentie in de sociale wetenschappen ) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zàterdag Plaats 

Hoveniersberg, 4 
I. Arbeidsecanomie ......................... A. DEVREKER 30 u. 13 '12 -15 Aud. III 

2. Grondige studie van vraagstukken van 

} arbeidsrecht ........ ; .................... H. LENAERTS 30 u. 10-12(1) Univ., 4 

2' Praktische oefeningen ···················. H. LENAERTS 15 u. 10-11(2) Aud. B 

3. Grondige studie van vraagstukken van } sociaal zekerheidsrecht .................... U. DEPREZ 30 u. 10 '12 -12 Univ., 4 

3' Praktische oefeningen .................... U. DEPREZ 15 u. Aud. A 

4. Financiële organisatie van de sociale zeker- Mageleinstr., 76 
heid .......................... .. ........ B. DUBOIS 30 u. 11-12 Sem. 

5. Internationaal sociaal recht .......... : ...... B. DUBOIS 45 u. 14-151/2 Mageleinstr., 76 -
'- Univ., 4 

6. Sociaal procesrecht ....................... H. LENAERTS 30 u. 9-10 Aud. B 

7. Vergelijkend sociaal recht ............. . ... B. DUBOIS 45 u. 16-17 1h Univ.,4 Sem. BRil 

8. Ziekenhuiswezen ......................... R. DIERKENS 30 u. • .. .. 
~- cursussen re Kiezen un ae meronaer ver-

melde voor tenminste 90 uur: 
a) Wetgeving op de jeugdbescherming ...... G. DE BOCK 30 u. • 
b) Sociale psychologie .................... P . GHYSBRECHT 45 u. 17-l81h Univ., 4, Aud. C 

c) Nijverheidsrecht . ...................... P. KLUYSKENS 45 u. 8'12 -10 Univ., 4 - Aud. · B 

d) en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Universi- -·· 
teit, inzonderheid deze behorend~ tot 
de licentie in de sociologie. 

• = dagen en uren later te bepalen (I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 



~ 

Leergangen 

l. Overzicht van algemene sociologische 
theorieën ............................ ..... 

2. Werkcollege over sociografisch onderzóek .. 

3. Methodes der sociologische analyse 
I . ....... 

4. Werkcollege over sociologische analyse ..... 

5. Statistiek toegepast op de soci~le weten-
schappen, met inbegrip van steekproef-
techniek ............. ............... .... 

6. Werkcollege over de statistiek, met inbegrip 
van programmatie ................... , .... 

7. Demografie • •••••••••••••••••••••••• 0 0 •• 

8. Cursussen te kiezen uit de hierondervermelde 
voor ten minste 150 uur: 
a) Sociologie van de ruimtelijke ordening ... 

a' Praktische oefeningen .................. 

b. Sociologie van de moraal (*) ............ 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de sociologie 
-

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- Univ., 4 
G. VAN PARIJS 30 u. 11'h -12'h ARZ 

M. VAN hloveniersberg, 4 
VAERENBERGH 45 u. 16'/z-18 s 

Univ., 8 
G. VAN PARIJS 30 u. 10-11 Sem. 

Univ., 8 
G. VAN PARIJS 45 u. 11-12 'h Sem. . 

Univ., 4 
H. PAGE 30 u . 10-12(2) Aud. A 

Univ., 4 
H. PAGE 45 u. 14~ 17(2) Aud. A 

M.VERS1CHELEN Univ., 4 
TERRYN 30 u. 14'h-15'h Aud. A 

!9-11(1) M. VAN 
VAERENBERGH 20 u. Hoveniersberg, 4 

M. VAN 
VAERENBERGH 10 u. 

Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 60 u. 14-16 L. 216 



\0 -

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
\ 

te Licentie . in de sociologie I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag zaterdag Plaats 

Paddenhoek, 5 
c. Instellingen van de nieuwe staten ........ H. ADRIAENS 60 u. ·~-16 Sem. 3e verdiep 

I Hoveniersberg, 4 
d. Sociale economie ...................... A. DEVREKER 45 u. 14-15 'h Aud. III 

e. Sociale biologie ....................... R. CLIQUET 45 u. } 17-19 Led., 35 
- S, 4e verdiep 

e' Praktische oefeningen .................. R. CLIQUET 15 u. 

f. . Criminologie .......................... W. CALEWAERT 45 u. 11-12 'h Univ., 4 Aud. B 

Led., 35 
g. Antropologie .......................... R. CLIQUET 45 u. 17-l8'h S, 3e verdiep 

h. Etnologie (3) .......................... N. 60 u. 14-16(1) St.-Huqertusstr., 2 

M. VAN 
i. Bedrijfssociologie ................. : . ... VAERENBERGH 45 u. 14-16(1) Hoveniersberg, .4 

M. VERSICHELEN Univ., 8 
j. Arbeidssociologie ...................... TERRYN 30 u. 16-17 Sem. 

k. Literaire sociologie (4) A. BOLCKMANS 45 u . * 
, 

........ ..... ····· 
Tit. : L. DE SMET Blandijnberg, 2 
Suppl.: 

I. Menselijke aardrijkskunde .............. G. SCHMOOK 45 u. 14-15 Y:z 6e verdiep 

m. en, eveneens met instemming van de / 

faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Univer-
siteit. 

.. . 
·' 

I 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (4) = om de 2 jaar te doceren (3) = 30 u. te doceren in de te licentie en 30 u. te doceren in de 2e licentie (1) = eerste halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoRiet kunnen 
zij van het ·examen worden uitgesloten. * = dagen en uren later te bepalen. 



-1.0 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDEN 

2e Licentie in de sociologie 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrjjdag zaterdag Plaats 

I. Kritische studie van een sociologische - Univ., 4 
auteur .................................. G. VAN PARIJS 30 u. 10 ~- 11~ ARZ 

2. Sociologie van de communicatie ........... M. VAN V AEREN-
BERGH 45 u. 10-11~ Hoveniersberg, 4 

3. Vergelijkende studie van Westerse maat- Univ., 4 
maatschappelijke structuren ............... G. VAN PARIJS 30 u. 10-11 Sem. BR 11 

4. · Werkcollege over Westerse maatschappelijke Univ., 4 
structuren ............................... G. VAN PARIJS 45. u. 11-12~ Sem. BR 11 

Tit.: 
5. Sociologische studie van actuele maat- M. VERSICHELEN- Univ., 4 

schappelijke problemen ................... TERRYN 30 u. 14-15 Sem. BR 11 
Suppl. H. 
BRUTSAERT 

Tit.: 

l 
6. Werkcollege over actuele maatschappelijke M. VERSICHELEN-

problemen 0 •• 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 ~ • 0 •• 0 0 ••••• 0 ••• TERRYN 30 u. 
Suppl.: H. 

~ 

BRUTSAERT 15-16~ 

6' Bezoeken aan instellingen ................. M. VERSICHELEN-
Univ., 4 

TERRYN 15 u. 
Sem. BR 11 

7. Werkcollege over demografische Univ., 8 
analysetechnieken ........................ H. PAGE 45 u. 9-12(2) Aud., 3 

8. Sociale psychologie ....................... P. GHYSBRECHT 45 u. 17-18~ Univ., 4 - Aud. C, 

9. Cursussen te kiezen uit de op p. 190 onder 
I 

nummer 8 vermelde voor ten minste 
120 uur 

--

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e • Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

, Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Diplomatieke geschiedenis sinds het Congres Univ., 8 
van Wenen ............................. H. GAUS 45 u. 9112 -11 binnenkoer, 2< verdiep 

2. Vraagstukken van volkenrecht ............ E.VAN BOGAERT 30 u. }'6-17~ Univ. 4 

2' Praktische oefeningen .. . ............ .. .. . E.VAN BOGAERT 15 u . Aud. C 

G. VAN OUDEN- Univ., 4 
3. Internationale organisaties ........... .... HOVE 45 u . 14-15 Y2 Aud. B 

4. Vergelijkend grondwettelijk recht .... . .... R. SENELLE 30 u. } 14-15Y2 
Univ., 4 

4' Praktische oefeningen .. .. ............ ... R. SENELLE 15 u . Aud. C 

-\0 
~ 

5. Grondige studie van vraagstukken van } Univ., 4 
staatsrecht ........ . . .. ........ ..... .... A. MAST 30 u. 11-12 Y2 Aud. A 

5' Praktische oefeningen .. . . ........... .... A. MAST 15 u . 

Univ., 4 
6. Wetgeving van de nieuwe staten . ......... H. ADRIAENS 45 u. 16-17 Y2 ARZ 

Univ., 4 
7. Internationaal privaatrecht ............... E. SPANOGHE 45 u. 14-15 Y2 NB II 

Univ., 4 
8. Internationaal economisch recht . ......... G. SCHRANS 45 u. 15-16Y2 'V\ud. B 

9. Recente ontwikkeling van de voornaamste Univ., 8 
staten .................................. N. 45 u. 10Y2 -12 binnenkoer, 2< verdiep 

. M. VAN Univ., 4 
10. Internationale economie 0 •••••••••••••••• MEERHAEGHE 45 u. 10%- 12 \4 Aud. C 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
\ 

' 2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN 
1. Europese instellingen ...... . ... : . . ........ OUDENHOVE 45 u . 9lf2 -11 Korte Meer, 11 

2. Grondige studie van vraagstukken van 

} 16-[7 ~ volkenrecht ............... . .............. E. VAN BOGAERT 30 lL Univ., 4 - Aud. C 

2' Praktisch~ oefeningen .............. . ..... E. VAN BOGAERT 15 u . 

3. Volkenrecht, bijzondere stof .. . ........ . .. E. VAN BOGAERT 45 u. 16-17 ~ Univ., 4 - Aud. C 

-
4. Grondige studie vari vraagstukken van } Univ., 4 

internationaal privaatrecht ...... .. ........ E. SPANOGHE 30 u. l5 'h -17 Sem. 3• verdiep . 

4' Praktische oefeningen ......... ....... . ... E. SPANOGHE 15 u. 
\0 
~ 5. Hedendaagse vraagstukken van internationale 

politiek ................................. E. VAN BOGAERT 45. u. 14-15'/t Univ., 4 - Aud. C 

6. Ontwikkeling van de Belgische buitenlandse 
politiek sedert 1830 ....................... H. GAUS 45 u. 14-15% Univ., 8 

7. Staatshuishoudkunde, bijzondere leerstof ... A. VLERICK 45 u. * 

8. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor tenminste 75 uur: 

·a) Overzicht van het Belgisch en buitenlands Univ., 4 
handelsrecht ............ ... ........... S. FREDERICQ 45 u . 8%-10 Sem. 2• verdiep 

b) Ontwikkeling van de diplomatie als Univ., 8 
instelling ......................... . .... N. 45 u. 10%-12 s 

c) Economische aardrijkskunde ............ L. DE SMET 45 u. 8Y:z -10 Blandijnberg, 2 
6• verdiep 

- dagen en uren later te bepalen 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. · 



-1.0 
V. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

'd) Internation'aal financieel recht .. . . . . . .... 
Univ :, 4 

G. SCHRANS / 45 u . 16lf7 -18 Aud. B 

e) Internationaal sociaal recht . . .. . ........ B. DUBOIS 45 u . 14-151/2 Mageleinstr., 76 

Univ., .4 
f. Vergelijkend internationaal privaatrecht .. E. SPANOGHE 45 u . 14-15 lf7 s 
g. Consulaire wetgeving .. . ... .. .... . ...... E. VAN BOGAERT 45 u. 17-18V7 Korte Meer, 11 

h . en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 

. andere leerprogramma's van de Univer-
siteit, inzonderheid deze behorende tot 
de licentie in de staats- en bestuursweten-
schappen. 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen uitgesloten worden. 



-\0 
0\ 

Leergangen 

1. · Grondslagen van de pers- en communicatie-
wetenschap ............................. 

2. Ontwikkeling van de communicatiemedia, 
(pers, radio, televisie) .................. 

3. Inrichting en techniek van het informatie-
wezen 

••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 

3' Bezoeken aan instellingen ................ 

4. Juridisch statuut van de communicatie-
media ................................. 

5. Grondbeginselen van het auteursrecht ..... 

6. Sociologie van de communicatie .......... 

7. Psychologie van de communicatie ......... 

8. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw ...................... 

9. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ....................... 

10. Geschiedenis van de politieke leerstelsels ... 

11. Oefeningen over de vraagstukken van de 
geschreven pers ......................... 

(
0

) • = totaal aantal uren per cursus 
* = dagen en uren later te bepalen 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEÉRDHEID 
.. 

te Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
P. KLUYSKENS 45 u. 14-17(1) Sem.Pers & Comm.Wet 

Univ., 8 
1. BRIERS 45 u. 17-18% Sem.Pers & Comm.Wet 

Univ., 8 
1. BRIERS 45 u. 14-15 'h Sem.Pers. & Comm.Wet 

1. BRIERS 15 u. * na afspraak 

Univ., 8 
P. KLUYSKENS 45 u. 14-17(2) Sem.Pers. & Comm.Wet 

14-16 Univ., 8 
I 

F. VAN ISACKER 30 u. (I) s 
I 

M. VAN ! 

I 

V AERENBERGH 45 u. 10-11 'h Hoveniersberg, 4 
1 

Univ., 4 I 

P. GHYSBRECHT 30 u. 15-16 Aud. C 

1. QUINTYN 45 u. 9-IO'h Korte Meer, 9 

Univ., 8 
H. GAUS 45 u. 17-18'12 binnenkoer, 2< verdiep 

Univ., 8 
N. 45 u. 9-IO'h binnenkoer, 2< verdiep 

Univ., 8 
P. KLUYSKENS 30 u. lO'h-11'12 Sem.Pers. & Comm.Wet. 
--



,__ 
\0 
-..) 

I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

, Leergangen Titularis (0) · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Geschiedenis van de Belgische pers, radio en Univ., 8 
televisie ................................. J. BRIERS 45 u. 15Y:? -17 Sem. Pers .&Comm. Wet 

10-12 
Univ., 8 

2. Plichtenleer bij de communicatie ........... F. VAN 1SACKER 30 u. (1) s 
.. . 

. 3. Grondige studie van de geschreven pers in Univ., 8 
binnen- en buitenland .................... P. KLUYSKENS- 45 u. Sem.Pers.&Comm. Wet 

' 
4. Grondige studie va.n de communicatie . . . Univ., 8 

media ......... · ........................... J. BRIERS 60 u. 15Y:!-17Y:? Sem.Pers.&Comm.Wet 

5. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de telecommuni-
ca tie ............................... ~. -... J. QUINTYN 45 u. 9-12(1) Korte Meer, 9 

6. Hedendaagse vraagstukken van internationale Univ., 4 
politiek .. :. : ............................... E. VAN BOGAERT 45 u. 14-15Y:? Aud. C 

Univ., 8 
. 7. Oefeningen in de audio-visuele media ...... J. BRIERS 30 u. 17Y:?-18Y:? Sem. Pers .&Comm. Wet 

. 8. Informatica,. grondslagen en toepassings-
gebieden ................. : . ............. J. QUINTYN 45 u. 9-10lf2 Korte Meer, 9 

. 9. Cursussen ·te kiezen -uit de hieronder ver-
melde voor ten minste 45 uur: · Blandijnberg, 2 
a) Politieke aardrijkskunde ...... : ......... L. DE SMET 45 u. 8lf.z-10 6e verdiep 

b) DiplomatieKe geschiedenis sinds het Univ., 8 
Congres van Wenen .................... H. GAUS 45 u. ' 9lf2-11 binnenkoer, 2• verdiep 

M. VAN Univ., 8 
c) Internationale economische instellingen . . MEERHAEGHE . 45 u . l 8Y:? -10 Aud. 3 

1) == eerste halfjaar -
Oe studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te de,len aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen · 
zij van het examen worden uitgesloten. ' · 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de· pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ) zaterdag Plaats 

d. Grondige studie van vraagstukken van het 
auteursrecht ........................... F. VAN ISACKÉR 45 u. 15V:-17 Univ., 8 S 

e. Vergelijkend persrecht ................. F. VAN ISACKER 45 u . 11-12V: Univ., 8 S 

f. Grondige studie van vraagstukken van de M. VAN 
sociologie van de communicatie ......... VAERENBERGH 45 u. 9-12(2) Hoveniersberg, 4 

g. ·sociaal-economische gevolgen van de 
wetenschappelijke en technische ont-
wikkeling ............................. J. QUINTYN 45 u. 9-12(1) Korte Meer, 9 

g' Demonstratieproeven en bezoeken aan -\0 
instellingen ....................... _ ..... J. QUINTYN 15 u. • 

00 

M. VAN 
h. Problematiek van het theater SPAANDONCK 45 u . • .... ···.···· 
i. Oefeningen in verbale communicatie ..... K. DE CLERCK 15 u. 

14-15 1
/: 

J. Kluyskensstr., 31 

i' Praktische oefeningen .................. K. DE CLERCK 30 u. 

j. Public relations ........................ K. DE CLERCK 30 u. 
15V:-17 

J. Kluyskensstr., 33 

j' Praktische oefeningen .......... : ....... K. DE CLERCK 15 u. 

k. Beleidsproblemen van de krantenonder-
neming . . ....... . ..................... N. 45 u. • 

I. en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Universi-
teit, inzonderheid deze behorende tot de 
licentie in de sociologie. I 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen uitgesloten worden. * = ·dagen en uren :a ter te bepalen (2) = tweede halfjaar 



..... 
\0 
\0 

I. 

2. 

3. 

4. 

4' 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(0) 

FACULTEIT VAN .DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergcmgen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. ALGEMENE VAKKEN 
Grondslagen van de pers- en communicatie-
wetenschap ............................. P. KLUYSKENS 45 u. 14-17(1) 

Ontwikkeling van de communicatiemedia 
(pers, radio, film, televisie) ............... N. BRIERS 45 u. 17-18Y2 

Geschiedenis van de Belgische pe!'S, radio en 
televisie ................................ J. BRIERS 45 u. 15Y2-17 

Inrichting en techniek van het informatie-
wezen ························ ......... J. BRIERS 45 u. 14-15Y2 

Bezoeken aan instellingen ................ J. BRIERS 15 u. * na afspraak 

Juridisch statuut van de communicatie-
media ................................. P. KLUYSKENS 45 u. 14-17(2) 

Grondbeginselen van het auteursrecht . .... F. VAN ISACKER 30 u. 

Plichtenleer bij de communicatie .......... F. VAN ISACKER 30 u. 

M. VAN 
Sociologie van de communicatie .......... . VAERENBERGH 45 u. 10-11Y: 

Psychologie van de communicatie ......... P. GHYSBRECHT 30 u. 

Grondige studie van de communicatie-
media ................................. J. BRIERS 60 u. 15~-17Y2 

Hedendaagse vraagstukken van internatio-
nale politiek . 0 •••••••••••••• 0 •• 0 •• 0 ••••• E. VAN BOGAERT 45 u. 14 -15~ 

totaa! aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar dagen en uren later te bepalen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
Sem.Pers.&Comm. Wet. 

Univ., 8 
Sem.Pers.&Comm. Wet 

Univ., 8 
Sem.Pers.&Comm. Wet 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
Sem.Pers.&Comm. Wet 

Univ., 8 
14-16(1) s 

Univ., 8 
10-12(1) s 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
1'5-16 Aud. C 

Univ., 8 
Sem .Perso&CommoWet 

Univ., 4 
Aud. C 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID I 

! 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. SPECIFIEKE CURSUSSEN TE VOLGEN 
DOOR DE AFGESTUDEERDEN VAN DE 
HIERONDER VERMELDE GROEPEN: 

·I 
Groep A : afgestudeerden van 

- de faculteit van de letteren en wijsbegeerte 
- het hoger in~tituut voor kunstgeschiedenis ; 

en oudheidkunde 
I 

- de faculteit van de psychologische en 
pedagogische wetenschappen 

I 
I. InformatiCa, grondslagen en toepassings-

gebieden · ................................ J. QUINTYN 45 u. 9-IO Y:! Korte Meer, 9 
N 

8 M. VAN- Univ., 8 

I 
2. Internationale economische instellingen ..... MEERHAEGHE 45 u. 8%-10 Aud. 3 

Groep B : afgestudeerden van 
- de faculteit van de economische weten-

schappen 
- de faculteit van de rechtsgeleerdheid 
- de faculteit van de landbouwwetenschappen 

I 

- de school voor criminologie 
- de afdeling «Alle Wapens» van de Konink-

lijke Militaire School I 

I. Hedendaagse vraagstukken van interne Univ., 8 
Belgische politiek aoooo o oo o oo o o oooo o oooooo H. GAUS 45 u. 17-18Y:! binnenkoer, 2• verdiep i 

2. Grondige · studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de telecommuni-
catie ......... . ..... . .. . . ... .. ... .. . ..... J. QUINTYN 45 u. 9-12(1) Korte Meer, 9 

\ 

(0) totaal aantal uren per cursus * dag en uur later te bepalert (1) eerste halfjaar 



N 
0 .... 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leèrgangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Groep C : afgestudeerden van 
- de faculteit van de wetenschappen 
- de faculteit van de geneeskunde 
- het hoger instituut voor lichamelijke 

opvoeding 
- het Biochemisch Centrum 
- de faculteit van de farmaceutische weten-

schappen 
- de faculteit van de toegepaste weten-

schappen 
- de faculteit van de diergeneeskunde 
- de Polytechnische afdeling van de 

Koninklijke Militaire School 
I. Geschiedenis van de politieke leerstelsels . .. ·. N. 45 u. 9-10 ~ 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ........................ H.GAUS 45 u . 17-18 ~ 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
binnenkoer, 2• verdiep 

Univ., 8 
binnenkoer , 2• verdiep 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
I 

Aggregaat H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde ....... K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer ................ A. GERLO 9%-1 P/z Blandijnberg, 2 · 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
middelbaar, het normaal en het technisch 
onderwijs: 14~-15 Yz (3) Univ., 8 
staats- en sociale wetenschappen ........... N. 15 1~-16% (4) Sem. Romeins R. 

4' Praktische oefeningen .................... N . 30 uur/jaar 
N 

s 
.. 

: . ' 

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

(l) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste groep (4) tweede groep 



t-.) 
0 
w 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het sociaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Arbeidsrecht ............................. U. DEPREZ 16-17Vt 

2. Arbeidseconomie ......................... A. DEVREKER 14-15(2) 

3. Sociale voorzieningen ... .' ................. E. LEBOUCQ 10-11% 

4. Nijverheidsrecht ························· P. KLUYSKENS 8Y2-IO 

5. Geschillen van sociaal recht ........ : . ..... H. LENAERTS 9-10 

6. Internationaal sociaal recht ................ B. DUBOIS 14'h-15'h 

7. Vergelijkend sociaal recht ................. B. DUBOIS 16-17 'h (2) 

8. Praktische oefeningen over sociaal recht .... U. DEPREZ 17'h-18'h 

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

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
NB I 

Hoveniersberg, 4 

Mageleinstr., 76 

(22 'h uur /jaar) Univ., 4- Aud. B 

Univ., 4 
Aud. B 

Mageleinstr., 76 

Univ., 4 
Sem. BR 11 

Univ., 4 
Sem. BR 11 

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



,, FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het Europese recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Overzicht van de Europese verdragen ...... E. VAN BOGAERT 18-19 ~ Korte Meer, 11 

2. Europese politieke ontwikkeling . ........ . G. VAN OUDENHOVE 14-17(1) Korte Meer, 11 

3. De externe betrekkingen van de gemeen-
schappen .............. . ...... . ... \ .... G . .VAN OUDENHOVE 14-17(2) -Korte Meer, 11 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging .. M. STORME 15 ~ -17 9-11 Univ., 4 

' 
60 uur/jaar Sem. 2e verdiep 

5. Statuut van de--supranationale ambtenaren . G. VAN OUDENHOVE 10 ~ -11 Korte Meer, 11 

6. Europees economisch recht : .............. 
N 

~ 
a) partim: theoretisch gedeelte ....... . ... . G. SCHRANS 

\ 
a) 14-16 Univ., 4 

b) partim : toepassingsgevallen . . .......... G. SCHRANS b) 16-17 Aud. B 

7. Europees sociaal recht ................... B. DUBOIS 14 ~ -15 ~ Mageleinstr., 76 

8. Europees monetair, financieel en fiscaal Paddenhoek 5 I 

recht .................................. I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 Sem. 2e verdiep 

9. Europees nucleair recht . . ................ G. SCHRANS 11-12 Univ., 4 
ARZ 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de Univ., 4 
gemeenschappen ........................ M. STORME 15~-16 ~ S 2e verdiep 

11. De instellingen van de Europese gemeen-
schappen ............................... G. VAN OUDENHOVE 11-12 1/ 2 ,,1 Korte Meer, 11 

~ 

' 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
0 
VI 

( 

Leergangen 

1. Beginselen van het boekhouden ..... . . . . . .. 

2. Sociale psychologie ... . . . . . . . . .. .. : . .. .. . . 

3. Inleiding tot het bedrijfsbeheer .. ...... .. . . 

• Oe -
I 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

\ 
Faéultatieve cursussen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 16-17 Y2 Univ., 4 
NB 11 

P. GHYSBRECHT 17-181;2 Univ., 4 
NB 11 

A. VLERICK 15-18(1) St.-Pietersnieuwstr. 
49 

r 

( 

. 

I \ : 

.. I 
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SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE · 
(K.B. van 10 mei 1938) 

Universiteitstraat 8 - Tel. 25 76 51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De School voor Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma'~ van licentiaat en van doctor in de criminologie. 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

- Tot de licentie: 

A. 1. de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandidaat, 
uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede - bij toe
passing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1948 
gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden -
gelijkgestelde inrichting of door een examencommissie van de staat voor ' 
het universitair onderwijs waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde ge
coördineerde wetten; 

- 2. de gerechtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de staats
veiligheid, de rijkswachtofficieren en de officieren van de jeugdpolitie; 

3. de kandidaat-rijkswachtofficieren · die opgenomen zijn in de Koninklijke 
Militaire School en die er geslaagd zijn voor het examen over alle in de 
eerste twee studiejaren gedoceerde vakken; 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die van 1965 af in de Koninklijke Rijks
wachtsçhool worden gevormd en die er geslaagd zijn voor het examen over 
alle irt de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken. 

Worden eveneens toegelaten tot de eerste licentie in de criminologie, mits 
te slagen voor een toelatingsexamen over de hierna aangegeven vakken : 

a) de eerstaanwezende gerechtelijke agenten-inspecteurs, die dé hoédanigheid 
hebben van officier van de gerechtelijke politie en de agenten-inspecteurs 
van de gerechtelijke politie bij de parketten en de agenten-inspecteurs van 
de jeugdpolitie; 

b) de leden van de politiële instanties, houders van het brevet van politie-
officier; · 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk assistent, van sociaal 
assistent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle afdelin
gen), verpleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van een gelijk
w~ardig geacht studiebewijs. 
Het toelatingsexamen loopt over de hierna vermelde algemeen verplichte 

vakken: 
1) Inleiding tot de algemene biologie; 
2) De algemene psychologie; 

-206 



\ 

3) Inleiding tot de algemene rechtsleer; 
4) Beginselen van de sociologie; 
5) Inleiding tot de strafwetenschappen; 

en over één vak te kiezen onder de hierna aangegevene : 

a) Overzicht van de wijsgerige stromingen in de ·wereldliteratuur; 
b) Overzicht van de wijsgerige stelsels; 
c) Inleiding tot de sociale en politieke leerstelsels; 
d) Algemene statistiek, met praktische oefeningen. 

B. De houders van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker of van 
· licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede -

krachtens artikel 37 van de bij regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördi
neerde wetten op het . toekennen van de academische graden - gelijkgestelde 
inrichting of door een examencommissie van de staat waarvan sprake in arti
kei 40 van dezelfde gecoördineerde wetten, kunnen, naar keuze, de graad van 
licenti~at in de criminologie behalen na één of twee jaar studie en mits het 
afleggen van een enig examen of van twee examengedeelten. 

) 

Tot het doctoraat: 

zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van het diploma van licentiaat in 
de criminologie. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 o De licentie : 

-de vakken van het examen van licentiaat lopen over twee gedeelten en ten-
minste twee jaar studie; · 

- de duur der studiën kan met één jaar verminderd worden voor de houders 
van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker of van licen
tiaat. 

- Bij het enig examen of bij het eindexamen moeten de examinandi een 
vethandeling indienen over een vraagstuk dat zoveel mogelijk aansluit bij 
een vak dat voorkomt op het leerplan van de licentie in de criminologie. 
De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd ten 
minste één maand vóór de datum ·vastgesteld voor de opening van de exa
menperiode waaraan de examinandi wensen deel te nemen. 

2 o Het doctoraat : 

-het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift in handschrift of gedrukt, en van drie door de examencom
missie aangenomen stellingen; 

-het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, door de ex~mi- · 
nandus dienen verdedigd te worden; 

- ze moeten aan de Raad van de School tenminste drie maanden vóór de 
voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 

207-



N 
0 
00 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Leergangen 

Criminologie ............................ 
De encyclopedie v~m het recht ............. 

Gerechtelijke geneeskunde ................ 
Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte .... , ......................... 

Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .............................. 

Strafvordering met praktische oefeningen ... 

Strafkunde .............................. 

Grondige studie van vraagstukken van straf-
. recht met inbegrip van praktische oefeningen 

Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde ... 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

1 e Licentie in de criminologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

W. CALEWAERT 

W. CALEWAERT 

J. TIMPERMAN 14-16 15Yi-17 ih 

R. BOEHM 17ih-19 

J. D'HAENENS 8-9 ih 

J. D'HAENENS 8-9 ih 

R. DIERKENS 

R. DIERKENS lOYt -11 ih 
I 

P. GHYSBRECHT 16-17 

donderdag v~ijdag zaterdag Plaats 

11-12Yz Univ., 4 

r4-16 Blandijnberg, 2 

J. Kluyskensstr . , 29 

Blandijnberg, 2 

Univ., 4 

Univ., 4 

9-10 Apotheekstr., 5 

Apotheekstr., 5 

Univ., 4 

j 



N 
0 
1.0 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 
-

2e Licentie in de criminologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. De beginselen van de wetgeving (betreffende 
de jeugdbescherming) .............. . .... . G. DE BOCK 16-18(2) 

2. Psychopathologische criminele profylaxe ... P. GHYSBRECHT 

3. Beginselen der psychiatrie .......... . ..... A. EVRARD 12-13 

4. De psychiatrische kliniek ................. A. EVRARD 

5. De forensische psychiatrie, met inbegrip van 
de criminele antropologie en de criminele 
pathologie ................. : .. . ..... . ... P. GHYSBRECHT 

6. Medische criminalistiek ... .. .. ....... . ... J. TIMPERMAN 

7. Vergelijkend strafrecht ................... J. D'HAENENS 11-12(1) 

8. De vergelijkende strafvordering ....... . ... J. D'HAENENS 11-12(2) 

9. Sociale criminele profylaxe ......... ... ... R. DIERKENS 

10. Geneeskundige criminele profylaxe ........ P. GHYSBRECHT 

11. Beginselen van het internationaal strafrecht W. CALEWAERT 

12. · Chemische criminalistiek . ... ..... . ....... A. HEYNDRlCKX 8112 -101h (2) 

' ' I 

...... 

. . ' 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

15-15 '12 \ Univ., 4 

Pasteurlaan, 2 

12-13 Pasteurlaan, 2 

15 '12 -16 Univ., 4 

9-10(1) J. Kluyskensstr., 29 

Univ., 4 

Univ., 4 

16-17 Apotheekstr., 5 

14-15(1) Univ., 4 

10-11 Univ., 4 

Kluyskensstr., 29 

I 



' 
/ 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 
I 

I 

Vrije leergangen 
: 

' Leergp";_gen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag ·donderdag vrijdag zat_,erdag Plaats 

1. Inleiding tot de strafwetenschappen .. . ..... J. D'HAENENS 30 u. 11~-12~ Univ., 8 

-

N -0 

\ -' 

~ 

(
0

) = totaal aantal uren per jaar 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(K.B. van 24 juli 1964) 

Onafhankelijkheidslaan 17/18- Tel. 21 11 27 

GRADEN .DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad en het wetenschap
pelijk diploma van licentiaat en van doctor in de stedebouw, ruimtelijke orde
ning en ontwikkeling. (*) 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

1 o Tot de licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling: 
-de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma, dat een cyclus 

van tenminste vier jaar universitaire studiën bekrachtigt en dat uitgereikt is 
door een Belgische universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrichting 
voor hoger onderwijs worden tot de licentie toegelaten. 

Zij kunnen door de bevoegde examencommissie vrijgesteld worden van onder
vraging over de vakken of gedeelten van vakken waarover zij met goed gevolg 
vroeger reeds examen hebben afgelegd. 

2° Tot het doctoraat in de stedebouw, ruimt( ' ijke ordening en ontwikkeling: 
-zij die sedert tenminste één jaar houder Lijn van een door de Rijksuniversi

teit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke 
ordening en ontwikkeling. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

1 o Over de vakken van het examen van licentiaat in de stedebouw, ruimte
lijke ordening en ontwikkeling wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt ten
minste 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 exa-
. mengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking tot 
één van de vakken waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de 
examencommissie bezorgd uiterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van 
de opening van de zittijd. 

2 o Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de stedebouw, 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling omvat het indienen en het openbaar verde
digen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van een stelling 
waarvan het onderwerp ·door de examencommissie werd aangenomen. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 
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HOGER INSTITUUT VOOR. STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Algemene aspecten van het leefmilieu ...... N. 15 u. 8 V2 -11(2) Led., 35 

2. Grondslagen van de ruimtelijke ordening en } 18-20 Onafhankelijk-
stedebouw ........ : ...................... C. VERMEERSCH 20 u. (2) heidslaan 17/18 

1----
2' Praktische oefeningen ... ········ ......... 10 u. 

3. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening 
a. Geologie ............................... R. MARECHAL 20 u. }16-18(1) Krijgslaan, 271 

a' Praktische oefening-en .................. 
1-

10 u. ! (*) 

N -N 

b. bodemkunde en fysische aardrijkskunde .. R. TA VERNIER 20 u. } 14-16 \ 

1----
b' Praktische oefeningen .................. 10 u. (1) (*) Krijgslaan, 271 

c. Biologisch-ecologische aspecten 
I 

N. 20 u. } 8Y2 -11 Led., 35 ......... 
c' Praktische oefeningen .................. N. 10 u. (2) 

4. Fysieke aspecten van het leefmilieu met 
inbegrip van terreinwaarneming ............ F. SNACKEN ~} 14~ 15 Y2 Krijgslaan 271 

4' Praktische oefeningen ···················· 15 u. 

5. Kwimtitatieve aspecten van de maatschappij Tit : : L. DE SMET 
}14-15(2) a. Demografie ........................... Suppl.: 1Ö u. Blandijnberg, 2 

G. SCHMOOK -
a' Praktische oefeningen .................. 5 u. 

b. Arbeidsmarkt ......................... 10 u. } 15-16 Blandijnberg, 2 
-

b' Praktische oefeningen ............. ·~ · ... L. DE SMET 5 u. (2) (*) 

(1} eerste halfjaar (2) tweede haifjaar (*) uren kunnen nog wijzigen 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING I 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Sociologische aspecten van de ruimtelijke M. VAN-
ordening ............................... VAERENBERGH 20 u. } 9-11 

1-
6' Praktische oefeningen .......... ·········· 10 u. (l) Plat., 22 

7. Psychologische aspecten van de ruimtelijke M. VAN-
ordèning ............................... VAERENBERGH io u. } 9-11 

I--
7' Praktische oefeningen ................... 10 u. (2) Plat., 22 

8. Verkeerseconomische aspecten van de } ruimtelijke ordening ..................... J. DENDUYVER 20 u. 16-17 Onafhankelijk-
1- heictslaan 17 I 18 

8' Praktische oefeningen ................... 10 ·U. 

N -w 

9. Theorie en algemene systematie~ in verband Onafhankelijk-
met de localisatie en streekontwikkeling ... M. ANSELIN 30 u. 11-12 heictslaan 17 I 18 

10. Grafische documentatie van de ruimtelijke 
ordening ............................... F. SNACKEN 15 u. } 16-18 ' 

I-- I 

10' Praktische oefeningen ................... 15 u. (2)(*) Krijgslaan, 271 

11. Planningsproces met inbegrip van Onafhankelijk-
appreciatie- en evaluatiemethoden ......... M. ANSELIN 45 u. 8-11 (1) heictslaan 17 I 18 

12. Juridische en administratieve aspecten van 
de ruimtelijke ordening en van het leef- 15-16 % 
milieu ································· R. SENELLE 45 u. (*) Paddenhoek, 5 

13. Technische middelen van de ruimtelijke 
ordening en het beheer van het leefmilieu 
a) verkeersinfrastructuren en nutsvoor- G. VAN Onafhankelijk-

zieningen ............................ RISSEGHEM 30 u. 9-11(2) heictslaan 17 I 18 

(0) totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) uren kunnen nog wijzigen 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag. woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

b. gemeenschapsuitrusting, huisvesting en 

}' bedrijfsgebouwen ..... . ......... .. .... J . KINT 20 u . 14-16(1) Plat., 22 
-

b' Praktische oefeningen ... . .... .. ... . .. 10 u . 

c. Milieusanering ... ···················· W. VERSTRAETE 10 u. } 8 ~ -11 Coupure, 533 
-

c' Praktische oefeningen ................. 5 u. (3) lokaal 58 

N -~ 
d. Stedebouwkundige realisatie .......... . C. VERMEERSCH 10 u . 

} 
18-20 

- Onafbankelij k-
heidslaan 17 I 18 

d' Praktische oêfeningen ... ··········· · · 5 u. (2) 

14. Informatica toegepast op ruimtelijke Onafhankelijk-
planning .... . .......................... P. BERGMANS 15 u. 10-13(4) heidslaan 17 I 18 

- ~5. Planologische oefening met inbegrip van 
terreinwaarneming en excursies 
a. micro-vlak ........ . .............. . ... M. ANSELIN 20 u. 14-18 Onafhankelijk-

I--- heidslaan 17 I 18 a' Praktische oefeningen ..... . . . ......... 40 u. 
1---

b. Macro-vlak ..................... . .... · 20 u. 
I---

b' Praktische oefeningen ... ··········· · · 40 u. 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de examinan-
dus en met toestemming van de raad van het Instituut kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en 
kunnen er tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp 
met betrekking tot één van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie bezorgd 
uiterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van de opening van de Zittijd. 

(0) totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) 6 weken (4) 5 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 

I) Kandidaat iri 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 

theoretische richting' 
of 
experimentele richting 

- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch -chemische richting 

- groep aardrijkskunde 
groep dierkunde ) morfologisch-sys

tematische richting 
- groep plantkunde of fysiologisch-bio-

chemische richting 
3) Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (*) 
4) Doctor in de wetenschappen 
5) Geaggrege.erde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN (**) 

I) Licentiaat in de bodemkunde richting : bodemgenese en 
bodemclassificatie 

richting : bodemchemie en 
bodemfysica 

2) Gediplomeerde in gevorderde studies in de bodemkunde 
3) Licentiaat in de moleculaire biologie 

(*) De aggregatie H.S.O. kan niet behaald worden in de richting aard- en delfstofkunde. 
De houders van een dergelijk licentiaatsdiploma worden evenwel toegelaten tot de aggregatie 
H .S.O. richting scheikunde of richting aardrijkskunde. 

(**) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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TOELATINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkunde en tot de «Gevorderde stuqies in de 

bodemkunde»: 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in 
de wetenschappen (groepen: aardrijkskundige wetenschappen, aardkundige 
en delfstofkundige wetenschappen, scheikundige wetenschappen, dierkun
dige wetenschappen, plantkundige wetenschappen), burgerlijk ingenieur, 
landbouwkundig ingenieur of ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmede 
gelijkgestelde inrichting voor hoger onderwijs. 

2) Tot de licentie in de moleculaire biologie: 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van: 
- licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur; 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De kandidatuur in de wetenschappen: 
-omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. Elk examenge

deelte omvat tevens praktische proeven over de vakken die zulks vergen. 

2 o De licentie in de wetenschappen : 
- het programmà 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 weten
schappen moet, bij het enig examen of bij het tweede examengedeelte, een 
verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de groep vakken 
voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal aan de examen
commissie overgemaakt worden tenminste één maand vóór de datum 
bepaald voor de aanvang· der examens. 

3 o De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs: 
~hij die zich aanmeldt voor dit examen moet door een getuigscbri t bewij

zen dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn professor 
in de methodenieer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting 
voor middelbaar onderwijs; 

-de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwer
pen, vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het programma 
der athenea; 
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-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. 

4 o Het doctoraat in de wetenschappen : 
- wie sedert tenminste één jaar houder is van een licentiaatsdiploma kan het 

overeenkomstig examen van doctor in de wetenschappen afleggen. Dit ex a
men omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van een stelling door de commis~ie aangenomen. Het proef
schrift en de stelling worden door de examinandus in het openbaar verde
digd. Zij dienen aan de commissie overgemaakt tenminste één maand vóór 
de dag bepaald voor het examen. 

~ o 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 en onuit
gegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. 

6° De «Gevorderde studies in de bodemkunde»: 
-het diploma van gevorderde studies in de bodemkunde kan behaald wor

den na een enig examen en na tenminste één jaar studie. 
7 o De licentie in de bodemkunde : 

- de examenvakken zijn het voorwerp van twee proe~en en van tenminste 
twee jaar studie; 

-het examen omvat het indienen, bij het tweede examengedeelte, van een 
. proefschrift over één der grondige vakken van .het programma. Het moet 

voorgelegd worden tenminste één maand vóór de aanvang der examens. 

8 o De licentie in de moleculaire biologie : 
-de graad van licentiaat in de moleculaire biologie kan slechts behaald wor

den na een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze van de exa
minandus 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. 282) vermelde vak
ken behoort. De verhandeling moet aan de examencommissie binnen de 
door haar vastgestelde periode w·orden voorgelegd. 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de houders van een diploma van 
het niet-universitair hoger onderwijs. 

Vanaf het academiejaar 1977-1978 kunnen de houders van een diploma 
van het niet-universitair hoger onderwijs (technisch ingenieur) de weten
schappelijke graad van kandidaat in de wetenschappen, groep scheikunde, 
behalen na één jaar studie en één examen. Het examenprogramma wordt 
voor iedere aanvraag bepaald door een commissie. 
Alle verdere inlichtingen worden verstrekt door het Secretariaat van de 
Faculteit ~an de Wetenschappen, K:L. Ledeganckstraat 35 te Gent. Tel. 
22 78 21, toestel 488. · 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. De differentiaal- en integraalrekening 8 ~-10(1) 
oe deel) ................................. F. VANMASSENHOVE 8~-10 11 ~-13(2) 8~-10 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen .................... F.- V ANMASSENHOVE 14-16 Plat., 22 

2. De analytische meetkunde ................. J. BILO 11 v2 -13 10-11~ Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ············ ........ J. BlLO 10-11~ Plat., 22 

3. De hogere algebra, met de determinanten-
theorie .................................. N. 8~-10 Plat., 22 

3' Praktische oefeningen .................... N. 45 uur/jaar Plat., 22 
N -00 4. De theoretische mechanica, (partim: statica 

en kinematica) ........................... R. MERTENS 11~-13(2) 8lh -10(2) Plat., 22 

4' Praktische oefeningen 
•••• 000 00 ••••••••••• 

R. MERTENS 22 ~ uur /jaar Plat., 22 

5. De beschrijvende meetkunde ......... ... .. C. VANHELLEPUTTE 10-11 Y2 10-11 ih(l) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen .................... C. VANHELLEPUTTE 10-11lh(2) Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (l e deel: N. -
mechanica en warmteleer) ................. 11 ~ -13(1) 11 Y2 -13(l) 11Y2 -13(1) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen .... ........ .. .. .. .. 14-18(1)(3)' 
33% uur /jaar_ 14-18(1) Rozier, 44 

7. Overzicht der wijsbegeerte ................ E. VERMEERSCH 11Y2-13 (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 
---- ---- L__ ___ 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

vrijdag zaterdag Plaats 

I. De integraalrekening (2e deel) en de 
beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ... . ..... . . .. ..... . F. V ANMASSENHOVE 8 Yz -11 Yz (1) 8Yz -11 Yz (1) Galglaan, 2 

Galglaan, 2 
I' Praktische oefeningen . .. . . .. ..... . . . ..... F. V ANMASSENHOVE II Yz -I3(l) 10- II Yz (1) Krijgslaan 27I, S9 

2. De projectieve meetkunde ................ . J . BILO IJ Yz -13(I) 14 Yz -16(2) Galglaan, 2 

2' Praktische oefeningen .............. ... .. .. J. BILO II Yz -13 Plat., 22 

3. De theoretische mèchanica, Krijgslaan, 27I 
(partim: dynamica) .. .... .... .. . .. . . . ..... R. MERTENS Il 'h -I3 II Yz - 13 s 9 

3' 
N 

Praktische oefeningen . .. .......... . ...... R. MERTENS 45 uur / jaar Krijgslaan, 27I, S9 -\0 4. De beginselen van de sterrenkunde en van Krijgslaan, 271 
de geodesie ....... :- .. .................... P . DINGENS I4 \lt-I6(2) 8\/z -10 S9 

4' Praktische oefeningen . . ... . ...... · · ····· · P. DINGENS 105 uur / jaar Krijgslaan 27I, S9 

5. De beginselen van de theoretische en wiskun- Krijgslaan, 27I 
dige natuurkunde, partim: elektromagnetisme P . PHARISEAU 10-Il Yz (I) S9 

5' Praktische oefeningen . .................. . P. PHARISEAU 8'h -10(1) 

6. De beginselen van de theoretische en wis-
kundige natuurkunde, partim: inleiding tot Krijgslaan, 27I 
de niet-relativistische quanturnmechanica .... C. GR9SJEAN 10-II 'h (2) S9 

6' Praktische oefeningen ................... . C. GROSJEAN 10-II Yz (2) Krijgslaan, 27I, S9 

7. De algemene natuurkunde (2e deel: N. -
elektriciteit en stralingsleer) . . .. .... . . . .. .. 10-II Yz (2) II 'h -13(2) 10-II Yz (2) Led . , 35 

7' Praktische oefeningen . .... . .............. N. 33~ uur / jaar 8Yz -10(2) 14-18(2) Led., 35 

8'h -10(1) 1 
10-II'h Plat., 22 

8. De beginselen van de algemene scheikunde . . G. VAN DER KELEN (1) Krijgslaan, 271, S3 
- - ---

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
N 
0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
I. De hogere analyse 

a. partim: algemene funktietheorie en 
theorie van de differentiaal vergelijkingen R. DELANGHE 

a' praktische oefeningen .. · ................ R. DELANGHE 

b. partim: studie van de bijzondere . -
funkties en methodes ................... G. CROMBEZ 14-151f2 

b' praktische oefeningen .. ~ .............. G. CROMBEZ 15\-'2-17(*) 

2. De aanvullingen van theoretische mechanica R. MERTENS 10-11 \-'2 (1) 

2' Praktische oefeningen .................... R. MERTENS 

3. De waarschijnlijkheidsrekening en de 11 Y2 -13 
theorie der waarnemingsfouten ............ P. DINGENS (l)+ Vz (2) 

3' Praktische oefeningen .................... P. DINGENS 16-18(*) 

4. De wiskundige natuurkunde, partim: niet-
relativistische quanturnmechanica .......... C. GROSJEAN 1 Jl/2 -13(1) 

4' Praktische oefeningen .................... C. GROSJEAN 14Y2 -16(1) 

5. De wiskundige natuurkunde, partim: 
relativiteüstheorie ........................ P. PHARISEAU 8 Y2 -10(1) 

5' Praktische oefeningen ....... .. ........... P. PHARISEAU 8Y2 -10(1) 

6. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 
sterrenkunde ............... ... ........ .. P. DINGENS 

6' Praktische oefeningen ........... . ... , ... . . P. DINGENS 

7. De algebraïsche meetkunde ................ J. THAS I 10-11 Y2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie pag. 221 en 222 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) om de veertien dagen 

-

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14-15 V2 Krijgslaan, 271. S? 

15\-'2 -17(*) Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271. S9 

14\-'2 -16(1) Krijgslaan, 271. S9 

16-17 Y2 (l) Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 217. S9 

Krijgslaan, 271 
10-11 Y2 S9 

II Y2 -13(*) Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271. S9 



N 
N -

. FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
. . 

2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. De infinitesimaalmeetkunde .. ... .. .. . . . . . . J. BILO 14 Vz -16 Krijgslaan 217, S9 

2. De wiskundige methodenleer . ... ... ..... .. J. BILO 16-17 '12 Krijgslaan 271, S9 
-

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen onder : 

A. De hogere analyse, partim: harmonische 8 Vz- 11'/z (2) 8%-11'/2(0) 
analyse ( +) ....... .. . . . . . . . . . .. ...... . .. G. CROMBEZ ( + +) (1) Krijgslaan 271, S9 

B. De hogere analyse, partim: 8V2-I Ph (2) 
functionaalanalyse ( +) . ..... . . . .. .. . ... . . R. DELANGHE ( + +} 1 0-13( 0)(1) . Krijgslaan 271, S9 

c. De hogere analyse, partim : aanvullingen 
van de hogere algebra ( +) .......... . ... . . N. 81/2-11 '12 (90 uur / twee jaar) Krijgslaan 271, S9 

D . De hogere meetkunde ( +) ...... . . . ....... J . THAS l0-11 1ft (0
) 8Yt- l0( + + Krijgslaan 271, S9 

E. De analytische mechanica en de mechanica 10-11 Yt (2) 14 1ft -16(2) ._ 

de hemellichamen ( + ) ....... . .... .. ... .. . R. MERTENS ( + + ) 10-11 1ft (0) ( + +) Krijgslaan 271, S9 

11 Vt -13 (20 weken) ( + + ) (0) Krijgslaan 271, 
F. ' De sterrenkunde en de geodesie ( +) .. . ... . . P . DINGENS 18-20 Yt (0) (2) (0) S9 

G. De wiskundige natuurkunde, partim: . 
quanturntheorie der velden (0

) •. : •••• ••• • • •• C . GROSJEAN 10-13 Krijgslaan 271, S9 

H. De wiskundige natuurkunde, pártim : 14-17(1) 
' 14-17(2) 

Krijgslaan 271, S9 1 veel deeltjes problemen ( +) .... . ... . . . . . .. P. PHARISEAU (0) 60 u. ( + + ) 30 u 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

I. Stellaire statistiek, met praktische ll Vt -13 (l) (10 weken) Krijgslaan 271, 
oefeningen ( + 0) ... . .. . . . . . ..•....•...... P. DINGENS l8 \-'2 -20 V2 (l) (*) S9 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren- ll lft -13 (1) (10 weken) Krijgslaan 271, 
atmosferen, met praktische oefeningen ( + 0) P . DINGENS 18 1ft -20 Y2 (l) (*) - S9 

-

( + ) = de leergang loopt over twee jaar ( + + ) = te volgen inde 1 e licentie (0) te volgen in de 2• licentie ( + 0) te volgen in de I • of 2• licentie 
-(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = om de 14 dagen 



N 
N 
N 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

J 2e Licentie in de wiskunde . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen .......... ... . ... ... . .... . ... ~· DINGENS 8'12 -10 (20 weken) 

Statistische methoden met praktische Tit. : P. DINGENS 
oefeningen (0

) •••••••••••••••• • ••••••• •• Suppl.: H. STEYAERT 10-11 1h (20 weken) 

Numerieke analyse ( + + ) ................ C. GROSJEAN 11 'h -13 (20 weken) 
.. 

81h -10 
Programmeren op digitale rekenmachines (0

) C. GROSJEAN (20 weken) 

8 '12 -10 
Mechanica van continue media ( + +) ..... R. MERTENS (20 weken) 

Niet-lineaire mechanica C) . . . ... .. .... . .. R. MERTENS 30 uur / jaar 

10-11 % 
Algemene topologie ( + +) ............... N. (20 weken) 

! 8 '/z-10 
Algebraïsche topologie ( 0

) •••••• • •• • •• • ••• N. (20 weken) 

8'12-10 
Algebra (1 e deel) ( + +) .... . . . ........... N. (20 weken) 

10-11 '12 
Algebra (2e deel) (0

) ..................... N. (20 weken) 

Aanvullingen van de algebraïsche 11'12-13 
meetkunde (0

) •••••••••••••••••••••••••• J. BILO (20, weken) 

14-17(1) 
Statistische mechanica ( + + ) ............. P. PHARISEAU (10 weken) 

Qu~htumtheorie van de vaste stof (0
) . .... P. PHARISEAU 

14-17(1) 
(10 weken) 

8 Yz-1 Ph (2) 
Aanvullingen van quanturnmechanica ( + +) C. GROSJEAN (10 weken) 

-
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 bovenver
melde cursussen naar keuze. 

Plaats 

Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, 
S9 

Krijgslaan 271 - S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 217 
S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

··---"'"'- L.-.1":-·-··---------



N 
N w 

l. 

2. 

3. 

4. 

(*) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... R. VERBIST 

De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 

Tit.: J. HOSTE 
De algemene methodenleer (0

) ••••••••••••• Suppl.: R. DAMS 16 112-18(2) 

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 (
0

) = wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1980-1981 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

17-19(2) Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271 
10 lessen S3 

Krijgslaan, 271. S9 
14 1/2-16 Lyceum-

8 '1: -12 Atheneum 

, 

(1) eerste halfjaar 



N 
N 
~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8 Yz-10(1) 
(l e deel) ................................. F. V ANMASSENHOVE 8Yz-10 11%-13(2) 8Yz-10 

I' Praktische oefe!lingen .................... F. VANMASSENHOVE 14-16 10-12(2) 

. 2. Theoretische mechanica,, (partim : statica en 
kinematica) .............................. R. MERTENS I Ph -13(2) Slh-10(2) 

2' Praktische oefeningen .................... R. MERTENS 22lh uur/jaar 

3. De hogere algebra, met de determinanten-
theorie .................................. N. Slh-10 

3' Praktische oefeningen .................... N. IIYz-13(1) + 22Yz uur/jaar 

4. De analytische meetkunde ................. J. BILO lllh -13(1) 10-11 Yz(l) 

4' Praktische oefeningen .................... J. BILO I0-11lh (l) 

5. De algemene natuurkunde (Ie deel: (22 if2 uur + 67 'h uur) 14-15 1h (2) 
mechanica en warmteleer) ......... : ....... N. 11'12-13 (I) ll'h -13(1) 1l'h -13(1) 

5' Praktische oefeningen .................... 14-17 

6. De algemene scheikunde en de beginselen 
v.d. fysische scheikunde (partim: anorga-
nische scheikunde en beginselen der fysische 10'4-11 ';4 10'4-11'4 
scheikunde .............................. N. 10'4-11 ';4 (I) (I) 

6' Praktische oefeningen .................... N. 14-17(3) 

7. Overzicht der wijsbegeerte . ............... E. VERMEERSCH . 11 Yz -13 (eerste 20 ·weken)' 
---

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 

; 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 
I 

Led., 35 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 



N 
N 
V'o 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN . 
2e Kandidatuur in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De integraalrekening (2• deel) en · de 
beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ................ .. . F. VANMASSENHOVE 8 ~ -11 ~ (1) 8~ -11 V2 (1) 

1' Praktische oefeningen . . ... .. . ... . . .. . .... F. VANMASSENHOVE 11 Yz -13(1) 10-11 ~ (1) 

2. Theoretische mechanica, (partim : dynamica) R. MERTENS 11 ~ -13 

2' Praktische oefeningen ... .......... .. .. ... R. MERTENS 45 uur / jaar 

3. De beginselen van de sterrenkunde en 
van de geodesie ......................... ~ . P. DINGENS 14 ~ -16(2) 

3' Praktische oefeningen ........ .. ..... .. .. . P. DINGENS 60 uur / jaar 

4. De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde, partim: 
elektromagnetisme ...... . .... .. ...... . ... P. PHARISEAU 10-11 ~ (1) 

4' Praktische oefeningen .. . .. . . . .. . ....... . . P. PHARISEAU 8~ -10(1) 

5. De beginselen van de theoretische en wiskun-
dige natuurkunde, partim: inleiding tot- de 
niet -relativistische quanturnmechanica . ..... C. GROSJEAN 

22~uur /jaar 

5' Praktische oefeningen ..................... C. GROSJEAN (15 uur / jaar) 

6. _ De algemene natuurkunde (2• deel : 
elektriciteit en stralingsleer) ............... N . 10-11 ~ (2) 11 ~ -13(2) 10-11 ~ (2) 

6' Praktische oefeningen .................... N . 8%-10(2) 14-18 

7. Waarschijnlijkheidsrekening en de 
theorie der waarnemingsfouten (1• deel) .... P. DINGENS 11 ~ -13(1) 

- ----- - ----------- ---- L___ ___ 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Galglaan, 2 

14-15~ (2) Galglaan, 2 
(60 uur / jaar) Krijgslaan, 271. S9 

11 ~ -13 Krijgslaan, 271. S9 

Krijgs1aan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
8 ~ -10 S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

16-17% Krijgslaan, 271 . S9 

10-11!f2 (2) Krijgslaan, 271. S9 

Led., 35 

(150 uur / jaar) Led., 35 

Krijgslaan, 271 
S9 



N 
N 
0\ 

Leergangen 

7' Praktische oefeningen .................... 

8. De kristallografie ........................ 
8' Praktische oefeningen .................... 

9. De algemene scheikunde en de beginselen 
van de fysische scheikunde, partim : 
organische .............................. 

(I) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de natuurkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

16-18(2) 
P. DINGENS om de 2 weken 

-N. 

N. 8'h-10 

M. V ANDEW ALLE 

donderdag vrijdag zaterdag ·Plaats 

Krijgslaan, 271 
(11 14 uur /jaar) S9 

I 

S'h-10 Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 271. S9 
10-11 'h (I) Plat., 22 



N 
N 
-.J 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

(0) 

l 

Leergangen , 

Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : Wiskundige technieken ............ 

Praktische oefeningen ....... ... . ... . · ... . . 

Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : speciale functies ...... . . .. . . ...... 

Praktische oefeningen .... .. . . ..... .. ..... 
Grondige algemene natuurkunde, 
partim: Atoom- en molecuulfusica ..... .. . . 

Praktische oefeningen ... . . . ... .. ..... . . . . 
Grondige algemene natuurkunde, 
partim : statistische fysica ......... . ....... 

Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Elektrische en magnetische 
eigenschappen van de stof ················ 
Praktische oefeningen . . ....... .. .. . . ..... 
Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Basisbegrippen van de vaste 
stof fysica ... . .... . ... . ..... . .. ... ..... . . 

Praktische oefeningen .............. . .... . 
Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Basisbegrippen van de kernfysica . . . 

Praktische oefeningen . .. . .... . ... . ... . ... 

totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de natuurkunde 

Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271 
C. GROSJEAN 22lh u. 10-11 1/2 (1) S9 

C. GROSJEAN 22 lh u. 11 lh -13(1) Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
C. GROSJEAN 22 lh u. 10-1 Ph (2) S9 

C. GROSJEAN 22 lh u . ll lh -13(2) Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
E. BOESMAN 45 u. 10-ll lh (1) 81/2-10(1) S9-Sl 

E. BOESMAN 30 u . op donderdagnamiddag Krijgslaan, 271 

G . ROBBRECHT 22 lhu. 8lh -10(2) Led. , 35 

G. ROBBRECHT 22lh u. 8lh -10(1) Led., 35 

G. ROBBRECHT 20 u. vijf dinsdag- of donderdagnamiddagen 14-18 (1) Proeftuinstr., 86 

-F. CARDON 22 ~ u. 8~ -10(2) Led., 35 

F. CARDON 40 u . donderdagn amictdag (2) Krijgslaan, 271. S 1 

A. DERUYTTER 22 ~ u. 10-11 ~ (2) Led., 35 

A. DERUYTTER 30 u . 14-16(2) Proeftuinstr., 86 

' 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
N 
CXl 

Leergangen 

8. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Elektronica en Instrumentatie 

8' Praktische oefeningen .................. . 

9 . . Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Niet-relativistische quanturn 
mechanica ........... .. ............. . ... 

9' Praktische oefeningen ........ .. . . .. ... .. 

10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : relativiteitstheorie ...... . ..... . ... 

10' Praktische oefeningen ············· . . .... 
11. Aanvullingen van de theoretische 

mechanica .............................. 

11' . Praktische oefeningen ................... 
12. Waarschijnlijkheidsrekening en de 

theorie der waarnemingsfouten ...... . .. . . 

12' Praktische oefeningen ................... 

13. Numerieke analyse .... . ........... . ..... 

(0) totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de natuurkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

J. DEMUYNCK 45 u. 

J . DEMUYNCK 120u. 14-18(1) 14-18(2) 

8 '12 -ll lh (2) 
C. GROSJEAN 521h u. 11 '12 -13(1) (10 weken) 

14 1h -16 
C. GROSJEAN 15 u. (le_JOe 

week) 

P. PHARISEAU 22 1h u. 8 1h -10(l) 

P. PHARISEAU 22'12 u. 81/t -10(1) 

R. MERTENS 45 u. 10-111h (I) 

R. MERTENS 45 u. 

P. DINGENS 22 1h u. ll lh -13(2) 

16-18(2) 
P . DINGENS 11 \4 u . om de 2 weken 

C. GROSJEAN 30 u . 11 1h-13 (20 weken) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar' 

j 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- 8'12 -11 1h 
(1) Led., 35 

Proeftuinstr., 86 

Krijgslaan, 271 
S9 

- Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271. S9 

'Krijgslaan, 271 
14 '12 -16(1) S9 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271. S9 



N 
N 
1.0 

l. 

2. 

2' 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag wo.ensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Verplichte cursussen 
Fysische scheikunde ..................... W. GOMES 45 u. 8Y2-10 

Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : Groepentheorie .................. E. BOESMAN 22Yzu. 10Y2-12(*) 

Praktische oefeningen ................... E. BOESMAN 22Yzu. 10~H2(*) 

Programmeren op digitale rekenmachines C. GROSJEAN 30 u. 8Y2-10 
(20 weken) 

Eén cursus te kiezen uit: 4 t.e.m. JO 
Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Moderne optica en quanturnelektronica .... E. BOESMAN 45 u. 8 Y2-10(2) 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Fenomenologie van de vaste stof fysica .... F. CARDON 45 u. 10-11Y2 (l) 8 Y2 -1 0(1) 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Quanturnfysica van de vaste stof .......... F. CARDON 45 u. 81f2 -10(2) 10-11Y2 (2) 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Kernfysische verschijnselen ............... A. DERUYTTER 45 u. 10-1I Y2 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Kernfysische methoden .................. A. DERUYTTER 45 u. 10-11lh 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Magnetisme ....... : .................... G. ROBBRECHT 45 u. 141f2-16 

Grondige algemene natuurkunde, partim: Tit.: N. 
Fysica van de geïoniseerde toestand ....... Suppl.: 45 u. 10-lllh 

R. BOUCIQUE 
I 

Drie cursussen te kiezen uit: 11 t.e.m. 17 
Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: relativistische quanturnmechanica C. GROSJEAN 45 u. 8Y2-llYz(l) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per jaar (*) beurtelings om de veertien dagen 

Plaats 

Krijgslaan 27I, S2 

Krijgslaan, 27I 
SI 

K.rijgslaan, 27I, SI 

Krijgslaan 27I 
S9 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Rozier, 44 

Krijgslaan 271 , 
S9 



N 
w 
0 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

(0) 

Leergangen 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: lage energie kernfysica ........... 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie van de . vaste stof 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : klassieke veldentheorie ........... 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: vaste stof 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: 
kernfysica .............................. 

Eén cursus te kiezen uit: a t.e.m. f 
Kristallografie . ......................... 
Elektrotechniek ......................... 

Spectroscopie en astrofysica . . .. . ...... .. . 

Radioactieve verschijnselen partim : fysica .. 

Radioactieve verschijnselen, partim: chemie 

Statistische mechanica .................... 

totaal aantal uren per jaar (I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan, 271, S9 

P. PHARISEAU 45 u: 14-17(1) . Krijgslaan, 271, S9 

C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) Krijgslaan, 271, S9 

C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) Krijgslaan, 271, S9 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 271, S9 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(2) Krijgslaan 271 , S9 

Tit.: N. 
Suppl.: G.JACOBS 30 u. 10-11 Krijgslaan 271 , S 1 

M. VAN 
WORMHOUDT 30 u. 11\-'2-12% Plat., 22 

P. DINGENS 30 u. 15-16 Krijgslaan 271, S9 

A. DERUYTTER 30 u. 11%-12% Proeftuinstr., 86 

J. HOSTE 30 u. 10 V:z -12\-l (2) Plat., 22 

P. PHARISEAU 30 u. 14-17(1) Krijgslaan 271, S9 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
w 

Leergangen 

Eén grondige cursus te kiezen uit : 
1. De wiskundige natuurkunde, partim: 

Quanturntheorie der velden ............... 
1' Praktische oefeningen .................... 

2. De wiskundige natuurkunde, partim : 
• Veeldeeltjesproblemen .................... 

2' Praktische oefeningen .............. . ..... 

(0) totaal aantal uren per jaar (l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde: theoretische richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271 · 
C. GROSJEAN 15 u . S9 

C. GROSJEAN 120 u. Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan, 271 
P. PHARISEAU 15 u. S9 

P. PHARISEAU 120 u. Krijgslaan 271, 29 

'-

eerste halfjaar 



'I 
N 
w 
N 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(0) 

Leergangen 

Verplichte cursus: 
Fysische scheikunde . ..................... 

Drie cursussen te kiezen uit 2 t.e.m. 8: 
Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Moderne optica en quanturnelektronica .... 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Fenomenologie van de vaste stof fysica .... 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Quanturnfysica van de vaste stof .......... 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Kernfysische verschijnselen ............... 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Kernfysische methoden .................. 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Magnetisme · ............................ 

Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Fysica van de geïoniseerde toestand .... : .. 

Eén cursus te kiezen uit 9 t.e.m. 15: 
Theoretische eri wiskundige natuurkunde, 
partim : relativistische quanturnmechanica .. 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : lage energie kernfysica ........... 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie van de vaste stof 

totaal aantal uren per jaar (I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde: experimentele richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W. GOMES 45 u. 8lf2-10 Krijgslaan 271, S2 

E. BOESMAN 45 u. 8lf2-10(2) I 

8!f2-10(2) Krijgslaan 271, S9 

F. CARDON 45 u. 10-11lf2(1) 8lf2-10(1) Led., 35 

F. CARDON 45 u. 8lf2-10(2) 10-11lf2 (2) Led., 35 

A. DERUYTTER 45 u. 10-1 Ph Proeftuinstr., 86 

A. DERUYTTER 45 u. 10-11!f2 Proeftuinstr., 86 

G. ROBBRECHT 45 u. 14lf2-16 Proeftuins~r., 86 

Tit.: ·N. 
Suppl.: 45 u. 10-11lf2 Rozier, 44 
R. BOUCIQUE 

81/2 -1 Ph Krijgslaan 271 , 
C. GROSJEAN 45 u. (I) S9 

Krijgslaan 271 , 
P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) S9 

P. PHARISEAU . 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 271, 29 

eerste· halfjaar (2) tweede halfjaar 



N w 
w 

, 

12. 

13. 

14. 

15. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

I. 

I' 

(0) 

J 

Leergangen 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Klassieke veldentheorie ... . .... . .. 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica .. 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: vaste stof 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: kernfysica . 

Eén cursus te kiezen uit a t.e.m. f: 
Kristallografie . ......... .. ...... . .. .... . 
Elektrotechniek ................. . ... .. .. 

Spectroscopie en astrofysica .............. 

Radioactieve verschijnselen, partim: fysica 

Radioactieve verschijnselen, partim: 
chemie .. . .................. . ..... . .... . 

Statistische mechanica ··················· 
Eén grondige cursus te kiezen uit 

1 t.e.m. 4 
Experimentele natuurkunde, partim: vaste 
stof fysica ............ . ......... . .... . .. 

Praktische oefeningen ................... 

totaal aantal uren per jaar 
r 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : .experimentele ric_hting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' Krijgslaan 271 , 
C. GROSJEAN 45 u . 10-13(1) S9 

Krijgslaan 271, 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) S9 

P. PHARISEAU 45 u . 14-17(1) Krijgslaan 271, S9 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(2) Krijgslaan 271, S9 

Tit.: N. 
Suppl.: G.JACOBS 30 u . 10-11 Rozier, 44 

M. VAN-
WORMHOUDT 30 u. 11 ~ -12 'h Plat., 22 

P. DINGENS 30 u. I5-16 Krijgslaan 271, S9 

A. DERUYTTER 30 u . 1I ~ -12 'h Proeftuinstr., 86 

10 'h -I2 1/z 
J. HOSTE 30 u. (2) Plat . , 22 

P. PHARISEAU 30 u. 14-17(1) Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, 
N. (F. CARDON) 15 u. SI 

I20 u . Krijgslaan 27I , SI 
-------------- - - --------------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
w 
~ 

Leergangen 

2. Experimentele natuurkunde, partim: kern-
fysica ................................... 

2' Praktische oefeningen .................... 

3. Experimentele natuurkunde, partim: 
magnetisme ................... · .......... 

3' Praktische oefeningen ·· .................... 

4. Experimentele natuurkunde, partim : . fysica 
van de geïoniseerde toestand .............. 

4' Praktische oefeningen ···················· 

(
0

) = totaal aantal uren per jaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag · donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DERUYTTER 15 u. 14-15(1) Proeftuinstr., 86 

A. DERUYTTER 120 u. Proeftuinstr., 86 

G. ROBBRECHT 15 u. Proeftuinstr., 86 -
G. ROBBRECHT 120 u. Proeftuinstr., 86 . 

N . 15 u. Rozier, 44 

·N. 120u. Rozier, 44 

-

-



N 
w 
VI 

I. 

2. 

3. 

4. 

(*) 

I . FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
, 

Aggregaat H.S.O. in de natuurkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

De proefondervindelijke opvoedkunde (*) . .. R. VERBIST 

De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 

De algemene methodenleer (0
) • •• • •• ••••• •• Tit.: J. HOSTE 16 ~ -18(2) 

Suppl.: R. DAMS 

De bijzondere methodenleer der vakken, 
die voorkomen op het programma der 
athenea, partim : natuurkunde (*) . . ... ..... G. ROBBRECHT 14-15 ~ (I) 

I 

-

te volgen tijdens de 2c licentie (
0

) = wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1980-1981 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

17-19(2) Blandijnberg, 2 

tien lessen Krijgslaan 271 S3 

Led., 35 

.... 

'• 

' 

(I) eerste halfjaar 



N 
w 
0"1 

1. 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

(I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Overzicht der wijsbegeerte ················ E. VERMEERSCH 1 Ph -13 (eerste 20 weken) 

De beginselen van de plant- en dierkundige 
algemene biologie ..... .. .. ............... J. HUBLE 8 Yt -10(2) 1I Y2- 13(1) 

Praktische oefeningen ............ . ....... J. HUBLE 8 '12 -11 '12 (1) 10-13(2) 

De algemene natuurkunde (1• deel) . ....... G. ROBBRECHT J! Yt -13(1) II Y2 -13(1) 

Praktische oefeningen .......... ······· ... G. ROBBRECHT 
I 

14-18 10-11 Yt (1) 
(I )(3) 

De algemene scheikunde, partim: 8Y2-l0 
anorganische ............................ N. 8 Y2- 10 (1 )of(2) 

Praktische oefeningen .................... N. 14-18 

De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en vande ana- 8 Y2 -10(1) 
lytische mechanica (1 • deel) ............... E. BOESMAN I JO-IJ 'h (2) 

Praktische oefeningen .................... E. BOESMAN 14-17 

De beginselen der delfstofkunde ..... : . .... ' G. STOOPS IJ 'h -13(2) 

Praktische oefeningen (*) ......... ...... .. G. STOOPS 14-16(2)(3) 

De algemene scheikunde, aanvullingen 
deel 1 ................................... G. VAN DER KELEN JO Y2 -12(2) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) elf weken (*) naargelang de groep 

' 
vrijdag zaterdag Plaats 

I 
Blandijnberg, 2 

I Led., 35 

Led., 35 

II Y2 -13(1) Led., 35 

Led., 35 

10-1 }1/2( 1) Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Krijgslaan 271, S4 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Krijgslaan 271, 
S3 



N 
w 
-J 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

6' 

(l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur .in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

De algemene natuurkunde (2e deel) .. ... ... G. ROBBRECHT I0-11 Yz (2) II Yz -13(2) 10-11 112 (2) 

Praktische oefeningen ..... : ... . . ... .. ... . G . ROBBRECHT 14-18 
8 Yz -10(2) (2)(3) 

De algemene scheikunde, partim: organische M. VERZELE I0-11 Yz (1) 10-11 Yz ( 1) 

Praktische oefeningen .............. .. .... M. VERZELE (330 uur / jaar) 
14-18(2) 

De algemene scheikunde, partim: beginselen 
van de analytische scheikunde . . . ...... . ... Tit.: J. HOSTE 

Praktische oefe.ningen .... . .. .. .... . .. . .. . Suppl.: R. DAMS 8 Yz -12(l(3) 
14-18(1)(3) 

De algemene scheikunde, aanvullingen deel 2 M. VAN DE WALLE 1H1 -13(2) 

De beginselen van de analytische meetkunde 
van de infinitesimaalanalyse en van de 
analytische mechanica (2• deel) ............ E . BOESMAN 14-15 1h 

Praktische oefeningen . . .................. E. BOESMAN 15 Yz -17 Yz 

De kristallografie • • •• 0000 ••••••••• • •••••• N. 

Praktische oefeningen . . . .......... . ...... N. 8Yz -10 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11 Yz -13(2) Led., 35 

Led., 35 

10-11 Yz ( 1) · Led., 35 

8 Yz -11 Yz (2) 8 Yz -13(2) Krijgslaan 271 , 
14-18(2) 14-18 S4 

11 Yz -13 81h -IO 
(1)(3) (1)(3) Plat., 22 

Plat . , 22 

Krijgslaan 271, 
S3 

Led., 35 

8Yz -10 Led., 35 

Led., 35 
------ --



./ 

N w 
00 

L 

1' 

2. 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN ' 

1 e Licentie in de scheikunde 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

De algemene anorganische scheikunde, deel I G. VAN DER KELEN 8Y2 -10(2) 8Y2 -10(2) 

Praktische oefeningen .................... G. VAN DER KELEN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week 

De algemene organische scheikunde, deel I .. M. ANTEUNIS 8Y2-IO(l) 10-11 lf:(l) 

De fysische scheik-unde, deel I ............. W. GOMES Slf:-10 

Praktische oefeningen .................... W. GOMES 35 u. per week, van de 15e tot en met de 20e wee!< 

10-11 V: 
De analytische scheikunde, deel I .......... J. HOSTE (eerste 10 

weken) 

Praktische oefeningen .................... J. HOSTE 25 u. per week, (285u./jaar) van de 1 e tot en met de 12e week 
-

De analytische scheikunde, deel 11 ......... F. VERBEEK IOV:-12(1) 

Praktische oefeningen .................... F. VERBEEK 5 u. per week, van de 1 e tot en met de 12e week 

' 

. ' 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Krijgslaan, 271 'S3 

Krijgslaan, 271 S3 

Plat., 22. 

Plat., 22(1) 
Krijgslaan, 271(2) 

Krijgslaan, 271 S2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



N 
w 
1.0 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De algemene anorganische scheikunde -

deel II .................................. 

2. De algemene organische scheikunde - deel Il 

2' Praktische oefeningen .................... 

3. De fysische scheikunde - deel Il •••••••••• 0 

4. De analytische scheikunde - deel lil .... · .... 

5. De biochemie - deèl I ..................... 

Il. SPECIALISATIECURSUSSEN: 
Een groep te kiezen in overeenstemming met het 

· grondig vak ................................. 
a. De algemene anorganische scheikunde 

deel lil ................................. 

deel IV .................... ............. 
b. De algemene organische scheikunde 

deel lil ................................. 
deel IV •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

c. De fysische scheikunde 
deel lil ................................. 
deel IV ................................. 

(l)(a) eerste helft eerste halfjaar (l)(b) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 
.' 

titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN DER 8\-'2-10 8Y2-10 . Krijgslaan, 271 
KELEN 22\-'2u. (l)(a) (I )(a) S3 

M. VANDE- 10-ll \-'2 14-15 \-'2 Krijgslaan, 271 
WALLE 22\-'2 u. (I )(a) (I )(a) S4 

360u. 30 uur per week van de te tot en met de 12• week Krijgslaan 271, S4 

10-l Ph Krijgslaan, 217 
W. GOMES 22\-'2 u. (I) S2 

81h-10 
J. HOSTE 22Y2 u. (I) Plat., 22 

10-11 \-'2 
(I )(a) N. 22\-'2 u. 14-15\-'2 Led., 35 

~ 

' 
8\-'2 -10 8%-10 Krijgslaan, 271 . 

G. VAN DER -221/2U. (I )(b) (I )(b) S3 
kELEN 22\-'2 u . 8\-'2-10(2) Krijgslaan, 271 - S3 

10-ll \-'2 14-15 \-'2 Krijgslaan, 271 
M. VAN 22\-'2u. (I )(b) (I )(b) S4 
DEWALLE 22 \-'2u. 10-ll Y2 Krijgslaan, 271 

I 

(2) 

l4-l5 1h 8\-'2-10 
(I )(b) (2)(a) Krijgslaan, 271 

W. GOMES 22\-'2u. S2 
22\-'2u. 10-l Ph Krijgslaan, 271 

(2) S2 

tweede helft tweede halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
~ 
0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Leergangen ' Titularis . (0) maandag dinsdag woensdag 
-

15'1.! -17 
d. De analytische scheikunde (l)(b) 

deel IV ................................. J. HOSTE 221hu. (2)(a) 

deel V ............. , .................... F. VERBEEK 22 1/2 U. 8'12-10 
I (2) 

10-11 'h 
e. De biochemie (1 )(b) 

deel 11 .................................. N. 22'hu. (2)(a) 

deel lil .. ····, · ........................ .. 22 1hu. 

111. GRONDIGE CURSUSSEN: 
Eén cursus te kiezen . 

. A. De algemene scheikunde, partim: 45 u. 
anorganische ............................ N. 
Praktische oefeningen .................... 120u. 

B. De algemene scheikunde, partim: 
organische .............................. M. VERZELE 45 u. 

Praktische oefeningen .................... 120u. 

C. De fysische scheikunde . ... .... , .......... W. GOMES 45 u. 

Praktische oefeningen ................. ... 120u . 

D. De analytische scheikunde ...... . ... .... . .. J. HOSTE 45 u. 

Paktische .oefeningen . ..... ...... . .. ...... 120u. 

E. De algemene scheikunde, partim: biochemie N. 45 u . . 

Praktische oefeningen .................... 120u. 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) eerste helft (b) = tweede helft · 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ 

Led., 35 

8'12-10 Led., 35 
(2) 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 271 
S4 I 

I 

Krijgslaan, 271 
S2 

Krijgslaan, 271 
S2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

(0) totaal aantal uren per cursus 



N 
~ ....... 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 
I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

IV. CURSUSSEN NA,AR KEUZE: 
Drie cursussen (67 u.) te kiezen uit de hieron-
derstaande. In principe wordt bij de keuze aange-
nomen dat enkel nog één cursus (22 u.) mag ' 
gekozen worden in de richting van het grondig 
vak. 
De studenten moeten hun programma ter goed- I 

keuring voorleggen aan de commissie van de titu-
larissen van de grondige cursussen. 

I. De grondige algemene natuurkunde, partim : 
· elektrische en magnetische eigenschappen 8%-10 

van de stof ............................. G. ROBBRECHT 221/2 U. (I) 

2. De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde ............ ..... P. PHARISEAU 22 Yz u. 2• semester op afspraak 

3. De vaste-stof-chemie . ................... N. 221h u. 2• semester ,op afspraak 

4. De geochemie 
0 •••••••••••••••• ········"' 

N. 22 Yz u. op afspraak 

5. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu-
verontreiniging Tit. : J. HOSTE 8%-10 
a . . partim: anorganische ................. Suppl. : R. DAMS 22%u. (2) 

I5 '12- I7 
b. partim: organische scheidingsmethoden . M. VERZELE 22%u. 3•-I7•week 

G. VAN 10lh-I2 
6. Beginselen van quanturnchemie ........... DER KELEN 22%u. (2) 

7. Conformationele analyse ................. M. ANTEUNIS 22%u. 8%-10(2) 
--- - ---- ·--

(0) totaal aantal uren per cursus (I) = eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 27I 
S9 

Krijgslaan, 27I 

Krijgslaan, 27I 

Krijgslaan, 27I 

Krijgslaan, 27I 

Krijgslaan, 27I 



N 
~ 
N 

Leergangen 

8. Kwantitatieve behandèling van fysico-
chemische problemen .......... . ......... 

9. De industriële scheikunde, partim: 
anorganische scheikunde .... .. .. . ........ 

10. Industriële procestechniek ....... .. ....... 

11. Corrosie van de materialen in verb&nd met 
ontwatering, waterzuivering en distributie 
van drinkwater .... . ...... . .. .. ..... . ... 

13. Öe radioactieve verschijnselen 
partim : fysica .. .... . ..... . .. .. ..... . . . . 

partim : chemie ...... . .... . ... .. .. . ..... 

14. De macromoleculaire scheikunde 
partim : chemie ......................... 

partim: fysica en technologie der poly-
meren . ................................. 

15. Eén of meer cursussen uit de specialisatie-
cursussen, andere dan die gekozen in funk-
tie van het grondig vak, ressorterend onder 
één of meer van de hierboven opgesomde 
vakgebieden ..... . ..... . ....... . .. . ..... 

. ~ 

\ 
·-

(
0

) totaal aantal uren ·per cursus 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentié in de schei.kunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zate,rd~g Plaats 

14-17 
W. GOMES 22 !/: u. (2)(a) Krijgslaan, 271 

F. BOSCH 22 Y: u. 2• semester op afspraak Krijgslaan, 271 

G. FROMENT 22Y:u. 2• semester op afspraak · Krijgslaan, 271 

' A. VAN 10-11 !1: 
PETEGHEM 22Y: u . (I) Krijgslaan, 271 

11 Y: -13 
A. DERUYTTER 22Y:u. (I) Proeftuinstr., 86 

J. HOSTE 22!/: u. 10 !/: -12(2) Proeftuinstr., 26 

N. (E. 14-15 Yt 15 !1: -17 
GOETHALS) 22 !/: u. (1)(b) (l)(b) Krijgslaan, 271 

N. (E. 8 Yz~ 10 
GOETHALS) 22 Yz u. (2) Krijgslaan, 271 

, 

,. 



N 
~ w 

", FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde ( +) ...... K. DE CLERCK 17-19(2) 

3. De algemene methodenleer ( + +) .......... Tit. : J. HOSTE 16 Y2 -18(2) 
Suppl. : R. DAMS tien lessen 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, Tit.: J.HOSTE 9-12 
partim: scheikunde (0

) ··················· Suppl.: R. DAMS (3) 

4' Prak~ische oefeningen .................... 1. HOSTE 1 e lic. : februari en maart 
2• lic.: november en januari 
inschrijven vóór 15 oktober 

-· 

I 

'""' 

11\ - AArC'ta. h'llfi'l~r 

( + +) = wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1980-1981 
(3) = van 11 • tot en met 15• week 

ntie 

I 

' 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271, S3 

Krijgslaan 271 
S3 

Atheneum 

Lyceum 

; 



N 
~ 
~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

.I. Overzicht der wijsbegeerte ................ E. VERMEERSCH 11Y2 -13 (eerste 20 weken) 

2. De algemene natuurkunde (1 • deel) .. G . ROBBRÉCHT 11 ~ -13(1) ll% -13(2) 10-11 ~ (1) ll ~ -13(1) ........ 

2' Praktische oefeningen ············· . . ..... G. ROBBRECHT 14-18(2) 10-1 Ph (I) 

3. De algemene scheikunde, partim : 8 ~ -10 
anorganische .................... . . . ..... N. 8 ~-10 (l) of (2) 10-11%(1) 

3' . Praktische oefeningen - ... .' . . ......... . ... . N. 120 uur/ jaar (*) 

4. De beginselen van de a~alytische meetkunde, 8 ~-10(1) 

van de infinitesimaalanalyse en van de 
analytische mechanica (l • deel) ........ . ... . E. BOESMAN 10-11 ~ (2) 

4' Praktische oefeningen . . .. .. ... ... ....... . E. BOESMAN 14 lh-17 

5. De beginselen der plantkund'e (1 • deel : (22 ~ + 22 ~ uur) 
systematiek en morfologie) ......... . ...... N. 81/t -10(1) 8 ~ -10(1) 

5' Praktische oefeningen .. ......... ......... N . 14 1h -17(3) 

6. De beginselen der delfstofkunde ........... G. STOOPS 10-11 ~ (l) 10-11 ~ 

6' Praktische oefeningen .. ... ... . . . .. ....... G. STOOPS 14-18(3) 

' 

r 

(*) naargelang de groep (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led. , 35 

Krijgslaan, 271 S8 

' 

\ 



N 
~ 
V. 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

(I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De algemene natuurkunde (2e deel) 00 •••••• G. ROBBRECHT 10-11 !1 (2) 11 !1 -13(2) 10-1 P/2 (2) 

Praktische oefeningen .... .. ... · ........... G . ROBBRECHT 8!1 -10(2) 14-18(2) 

De algemene scheikunde, partim : 
organische .. ··· · ············ ... . ........ M. VANDEWALLE - 10-11 !1 (I) 10-11 !1 (1) 

Praktische oefeningen ... .. ............... M. V ANDEW ALLE - 14-18(2) 

De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de 
analytische mecha11ica (2e deel) ... .. ..... .. E. BOESMAN 14-1 ~ !1 

Praktische oefeningen . . .................. E. BOESMAN 15 !1 -17 1/2 
. 

De beginselen der dierkunde . . .... ~ ........ A. COOMANS 10-11 !1 (I) 10-11 !1 (l) 11 !1 -13(1) 

Praktische oefeningen .................. .. A. COOMANS 14-17(1) 

De beginselen der plantkunde (2e deel : 11 !1 -12 !1 11 !1 -12 !1 111/2-12!1 
fysiologie) . . ........ . ............. . ..... . N. (l) (l) (l) 

De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . . ................... .. .... R. MARECHAL . 11 !1 -13(2) 8 \12 -10(1) 

Praktische oefeningen . . . . . ... .. ......... . R. MARECHAL geologische excursies (tot. 30 u .) 

,, 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 271. S9 

Krijgslaan, 271 S4 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led ., 35 



N 
~ 
0'1 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

/ te Licentie in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

· I. De analytische scheikunde .. . ..... . ........ F. VERBEEK 1Ph-13(1) 

10-I2(1) 8 Y2 -I2(1) 
I' Praktische oefeningen ................... . F. VERBEEK 14-18(1) I4-18(1) 

Tit.: R. TA VERNIER 
2. De fysische aardrijkskunde ................ Suppl.: G. DE MOOR 10-11 ~ 

Tit.: R. TA VERNIER 
2' Praktische oefeningen .......... . ......... Suppl.: G. DE MOOR 

3. De petrografie ........................... ·G. STOOPS I 

3' Praktische oefeningen ...... : ............. G. STOOPS 14-15 V2 

4. Stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte .............. . . . ...... J . DE HEINZELIN 8~ -10 

4' Praktische, oefeningen · .................... J. DE HEINZELIN 14-15 ~ 

4" De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte ........... . ........ . . J. DE HEINZELIN IO-I1 Y2 (1) 

5. De aardkunde ........................... R. MARECHAL 

5' Praktische oefeningen ...... . .... ... ...... R. MARECHAL I4 V2 -17~ (2) 

6. De kristallografie ......................... N. 

6' Praktische oefeningen , ........ . .... .. .... N. 9-10 

7. De delfstofkunde . ................. . ..... N. (G. STOOPS) 10-12(2) 

7' Praktische oefeningen .................... N. (G. STOOPS) op afspraak 30 uur / jaar 

8. Praktische oefeningen in de aardkundige 90 uur / jaar excursies 
opnamen ................................ R. TAVERNIER en veldwerk op afspraak 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaa'r 

vrijdag zaterdag Plaats 

8 ~ -10(1) Plat., 22 

10-II Y2 
(I) Plat., 22 

Krijgslaan, 271. SS 

I4~ -I6 Krijgslaan, 271. SS 

I1 ~ -13 Krijgslaan, 271. "SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

10-1I ~ Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

8 ~ -10 Led., 35 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 27I. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271 , SB 



N 
~ 
-....1 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
Tit.: R. TA VERNIER 

l. De fysische aardrijkskunde ............. ... Suppl.: G. DE MOOR 9-10 

Tit. : R. TA VERNIER 
1' Praktische oefeningen .................... Suppl.: G. DE MOOR 16-17 Y7 

2. De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ........................ J. DE HEINZELIN 16-17 

2' · Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN 14-15 Y7 

3. De aardkunde ........................... R. MARECHAL ./ 9-10 

3' Praktische oefeningen .................... R. MARECHAL 14-16(1) 

4. Praktische oe(eningen in aardkundige 
opnamen ................................ R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

5. De toegepaste aardkunde . ................ W. DE BREUCK 11-13(2) 

5' Praktische oefeningen ............... : .... W. DE BREUCK 45 uur /jaar op afspraak 

' 

r 

( 1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 



N 
~ 
00 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

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

Il. GRONDIGE CURSUSSEN: 
I. De fysische aardrijkskunde .. .. ........ . .. . Tit.: R. TA VERNIER op afspraak : 45 uur / jaar 

-
Suppl.: G. DE MOOR 

l' Praktische oefeningen . ... . . .. . .. . . . ... .. . op afspraak : l20uur / jaar 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte . ... . ' . . . .. . .... . . ..... J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur / jaar 

2' Praktische oefeningen .......... . ... . . . ... J. DE HEINZELIN op afspraak : l20uur / jaar 

2" De stratigrafische paleontologie, 
: 

zoölogisch gedeelte . ........... ... ........ J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur / jaar 

2"' Praktische oefeningen . . ....... .. ......... J. DE HEINZELIN op afspraak : 120uur / jaar 

3. De zuivere aardkunde ......... . .......... R. MARECHAL ~ op afspraak : 45 uur / jaar 

3' Praktische oefeningen . . ....... . ........ . . R. MARECHAL op afspraak : 120uur / jaar 

4. De toegepaste aardkunde . ..... ........... W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur / jaar 

4' Praktische oefeningen .................... W. DE BREUCK op afspraak : 120uur/ jaar 

~ 

' 

.. 
'--

\ 
: 

Plaats 

Krijgslaan 27 I, S8. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 

Krijgslaan 271, SS. 



N 
~ 
\0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijda~ I zaterdag 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Geofysica . ......... .... .... : ............ N. op afspraak : 30 uur / jaar I 

1' Praktische oefeningen .. .... . .. . . .. . ...... N . op afspraak : 30 uur /jaar 

2. Geofysische prospectie .................... W. DE BREUCK 1 11-13(1) 1 I I I 
2' Praktische oefeningen .. . . .. .. . . .. ... ... .. W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur /jaar 

3. Geochemie .. ... ... . . .. .... .. . . .. .. . . .... N. op afspraak : 30 uur / jaar 

3' Praktische oefen_ingen . .. . ........ .... .. .. N. op afspraak : 30 uur / jaar 

4. Luchtfoto-interpretatie .................... W. DE BREUCK I I 1 14-16(2) 1 I 
4' Praktische oefeningen . .. . ..... . .. ... ..... W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur / jaar 

5. Sedimentologie . ....................... . . N. op afspraak : 30 uur / jaar 

5' Praktische oefeningen .. .................. N . op afspraak : 30 uur /jaar 

6. Hydrogeologie ........... _ . . . . .. .. . . .... . W. DE BREUCK I 14-16(1) 1 I 1 I 
6' Praktische oefeningen . ... .. ... .. .... ... .. W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur / jaar 

7. Micropaleontologie ............ . ......... . N. op afspraak : 30 uur / jaar 

7' Praktische oefeningen . .. .... .. . . .. . . ... .. N . op afspraak : 30 uur / jaar 

s. Bodemkunde ...................... ..... . R. TAVERNIER op afspraak : 30 uur / jaar 

S' Praktische oefeningen .. . ........ . ........ R. TA VERNIER op afspraak : 30 uur / jaar 

9. Een cursus naar keuze, met goedkeuring 
van de examencommissie ten belope van 
tenminste 30 uur 

'----------

Plaats 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS , 

Krijgslaan 271, SS • 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 



N 
VI 
0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De kristallografie ...... . .... ... .. .. ...... N. op afspraak: 15 uur / jaar 

1' Praktische oefeningen . . ......... . ........ N. op afspraak : 30 uur / jaar 

2. De petrografie ........................... R. MARECHAL 14Y2 -15 Y2 

2' Praktische oefeningen ............... .... . R. MARECHAL 151h -16% 

3. De aardkunde ................ . .. ... . . ... R. MARECHAL 

3' Praktische oefeningen . .......... : . ....... R. MARECHAL 

4. De delfstofkunde ..... .. ..... ........ . . .. N. (G. STOOPS) op afspraak: 15 uur / jaar 

4' Praktische oefeningen 
••••• 0. ••••••••••••• 

N. (G. STOOPS) op afspraak : 30 uur / jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen .......... . .. .. ................. R. TAVERNIER 12 woensdagen (90 uur I jaar) 

6. De toegepaste aardkunde . .... .. . ... .. . . .. W. DE BREUCK 11-13 

6' Praktische oefeningen .................... W. DE BREUCK 45 uur / jaar op afspraa~: 

. 

(1) = eerste halfj;:~ar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan 271, S1 

Krijgslaan· 271, S1 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

9-10 Krijgslaan 271, SS 

14-16(1) Krijgslaan 271, SS 

~ijgslaan 271, S1 

Krijgslaan 271 , S 1 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 



N 
VI 

·I. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
11. GRONDIGE CURSUSSEN: 

De zuivere aardkunde ••• 0 0 •••••••••••••• 0 R. MARECHAL op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen .................... R. MARECHAL op afspraak: I20uur /jaar 

De delfstofkunde 0 •••••• 0 0 0 •••••••••••••• N. (G. STOOPS) op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen •• 0 0 0 ••••••••••••••• N. (G. STOOPS) op afspraak: I20uur/jaar 

De petrografie ...•....................... G. STOOPS op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen ••••••••• 0 •••••••••• G. STOOPS op afspraak : I20uur /jaar 

De toegepaste aardkunde . ................ W. DE BREUCK op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen .................... W. DE BREUCK op afspraak : 120uur /jaar 

De kristallografie ... ....... ...... ... ..... N . op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen .......... ........ .. N . op afspraak : 120uur /jaar 

De fysische ~ardrijkskunde ................ R. TAVERNIER op afspraak : 45uur/jaar 

Praktische oefeningen ................ . ... R. TAVERNIER op afspraak : 120uur/jaar 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie p. 249 

vrijdag I zaterdag Plaats 

Krijgslaan 27I, SS 

Krijgslaan 27I, SS 

Krijgslaan 27I, SI 

Krijgslaan 27I, SI 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271 , S8 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SI 

Krijgslaan 271, SI 

Krijgslaan 27I, SS : 

Krijgslaan 271, SS 



N 
VI 
N 

\ 

l. 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

8. 

8' 

(~) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN . 
1 e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Overzicht der wijsbegeerte ••••••••••••••• 0 E. VERMEERSCH 11 lh -13 (eerste 20 weken) 

De proefondervindelijke natuurkunde (Ie d .) F. CARDON 1 P/2 -13(1) 11 V2 -13(1) 

Praktische oefeningen .. ... ..... .. ...... . . F. CARDON 14-18(1) (67 lh uur / twee jaar) 

Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (I • deel) ....... J. THAS 8lh -9lh 

Praktische oefeningen .................... J. THAS 14 1/2-17 

aeginselen van de plantkunde ( 1 e deel : I 
systematiek en morfologie) ................ N. 10-11 lh (2) (eerste 8 weken) 8lh -10(2) 

Praktische oefeningen .............. .. .... N. 14V2 -17(3) 

Beginselen van de delfstofkunde ........... G. STOOPS 10711 lh (I) 10-11 lh (2) 

-Praktische oefeningen .................... G. STOOPS 14-18(3) 

Tit. : W. GO MES 
Beginselen van de algemene scheikunde ..... Suppl. :W. RIGOLE 10-12(1) 10-12(1) 

Tit. : W. GO MES 
Praktische oefeningen .................... Suppl.: W. RIGOLE 13 Yz -16 lh (l) 

Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
menselijke aardrijkskunde, 1• deel met 
inbegrip van praktische oefeningen (*) ...... F. SNACKEN 16-18 

Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
fysische aardrijkskunde, 1 • deel ............ R. TAVERNIER 10-11lh (I) 

Praktische oefeningen .................... R. TAVERNIER 10-1 Ph (2) 
---

cyclische leergang (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Led . , 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led .. , 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

Krijgslaan, 271 S8 

Krijgslaan, 271 S2 

Coupure, 575 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



N 
VI 
w 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. De proefondervindelijke natuurkunde (2• d.) F. CARDON B\12- 10(2) 1 Ph -13(2) 

1' Praktische oefeningen •••••••••••• 0 0 •••••• F. CARDON 14-18(2) (67 \12 uur / twee jaar) 

2. Beginselen van de analytische meetkunde en 14Yz- 15lf2 
van de infinitesimaalanalyse (2• deel) ....... J. THAS (l) 

2' Praktische oefeningen •••••••••••• 0 ••••••• J . THAS 15 lf2 -17 \t2 (l) 

3. Beginselen van de dierkunde . .......... . .. A. COOMANS 10-1 Ph (l) 10-11 Yz (l) 11 \12- 13(1) 

3' Praktische oefeningen .................... A. COOMANS 14-17(1) 

4. Beginselen van de plantkunde (2• deel: 1 E~ -12 Yz 11 \t2 -12 1h 11 ~ -12 

fysiologie) ............................... N. (l) (l) (l) 

5. Beginselen van de aardkunde en van de 
fysische aardrijkskunde .. .. . . .... ....... . . R. MARECHAL 1Ph -13(2) 8\12 -10(1) 

5' Praktische oefeningen 0 0 ••••• • ••••••••• • •• R. MARECHAL geologische excursies (tot. 30 u .) 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde ................ . ........ . . A. VERHULST 9-11 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
menselijke aardrijkskunde, 2• deel met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) 0 0 ••••••• F. SNACKEN 16-1B 

B. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
fysische aardrijkskunde, 2• deel .......... . . R. TAVERNIER 14-15 Y2 (l) 

B' Praktische oefeningen . ... . ............... R. TAVERNIER 14-15 Y2 (2) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271, SB 

Krijgslaan 271, SB 

Krijgslaan 271, SB 



N 
Vl 
.J:.. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

l. De wiskundige aardrijkskunde . .. . ......... P. DINGENS 81/2-10 8'12- 10 

1' Praktische oefeningen .. . ............ . ... . P. DINGENS 10-11%(2) 

2. De fysische aardrijkskunde (*) . ..... . ...... Tit: : R. TA VERNIER 
Suppl.: G . DE MOOR 10-12 

Tit.: R. TA VERNIER 
2' Praktische oefeningen (*) ........ . . .. . . ... Suppl.: G : DE MOOR 15-17 

3. De aardrijkskunde van planten en dieren 16 Yz -17Yz 
partim: de aardrijkskunde van de dieren ... J. HUBLE (1) 14-15 Yz (l) 

3' Praktis~he oefeDingen ....... . ......... . . . J. HUBLE 15 Yz -1S% (1) 

4. De aardrijkskunde van planten en dieren, 16 Yz- 17Yz 14-15 ih 
partim: de aardrijkskunde van planten . . .. . P . VAN DER V EKEN (2) (2) 

4' Praktische oefeningen ••••••• 0 •••••• • • • •• • P . VAN DER V EKEN 6 dagen veldwerk en excursies _(2) 

Tit. : L. DE SMET 
5. De menselijke aardrijkskunde (1 e deel) (*) .. Supp.: G. SCHMOOK 16-18 

5' Praktische oefeningen (*) . ........ ..... . ... 14-16(1) 

Tit.: F . SNACKEN (15 uur + 30 uur) 
6. De aardrijkskunde der streken (1 e deel) ... . . Suppl. : L. OAELS SV2-10 

6' Praktische oefeningen • • •• ••• 0 0 •••••• • •••• F. SNACKEN 14-16(1) 

7. De economische aardrijkskunde (1 e deel) (*) L. DE SMET 10-11 v2 

7' • Praktische oefeningen (*) ...... . ... . ..... . L. DE SMET 14-16(2) 

s. De staatshuishoudkunde ....... . ....... . .. A. VLERICK Sih -10(1) 11 1
/2 -13(1) 

9. Een overzicht der statistiek ..... . . . .. . ..... H. PICARO 10-11 1/2 

(*) cyclische leergang (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

.Plat., 22 

Univ., S 



N 
VI 
VI 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
Tit. : R. TA VERNIER 

1. De fysische aardrijkskunde (2e deel)(*) ..... Suppl.: G. DE MOOR 10-12 

Tit. : R. TA VERNIER 
I' Praktische oefeningen (*) .................. Suppl.: G. DE MOOR 

2. De menselijke aardrijkskunde (2e deel)(*) ... Tit. : L. DE SMET 16-18 

2' Praktische oefeningen (*) ................. Suppl.: G. SCHMOOK 14-16(1) 

3. De aardrijkskunde der streken (2e deel) ... . . F. SNACKEN 8Yz -10 

3' Praktische oefeningen .................... F. SNACKEN 14-16(1) 

4. De economische aardrijkskunde (2e deel)(*) . L. DE SMET 10-11 Y2 

4' Praktische oefeningen (*) ................. L. DE SMET 14-16 Y2 (2) 

Il. GRONDIGE CURSUSSEN: · 
één cursus, te kiezen uit : 

A. De fysische aardrijkskunde . .. .. ..... . ..... R. TAVERNIER 45 uur theorie + 

B. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim: de aardrijkskunde van dieren, 
met praktische oefeningen ................. J. HUBLÉ 45 uur theorie + 

c. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim: de aardrijkskunde van de planten .. P. VAN DER VEKEN 45 uur theorie + 

Tit.: L. DE SMET 
D. De menselijke aardrijkskunde ............. Suppl.: G. SCHMOOK 16-17 Y2 + 

E. De aardrijkskunde der streken ............. F. SNACKEN 45 uur theorie + 

F. De economische aardrijkskunde ............ L. DE SMET 16-17 Yt + 

G. De fysica van de aardbol en de meteorologie P. DINGENS 45 uur theorie + 
-- --

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) cyclische leergang 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan 271, S8 

15-17 Krijgslaan 271, S8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271, S8 

Krijgslaan 271, S8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan 271, S8 

120 uur oefeningen/ jaar Led., 35 

120 uur oefeningen/ jaar Led., 35 

120 uur oefeningen/ jaar Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan 271, S8 

120 uur oefeningen/ jaar Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan 271, S9 



N 
Vl 
0'\ 

. I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

l. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... R. VERBIST . 
2. De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 

Tit. : J. HOSTE 16Y:z-18(2) 
3. De algemene methodenleer ( 0

) ••••••••••••• Suppl.: R. DAMS 10 lessen 

4. De bijzondere methodeleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: aardrijkskunde (*) ................ F. SNACKEN 9-10(1) 

(l) = eerste naltJ 
(

0
) = wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1980-1981 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

17-19(2) Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271 
S3 

Krijgslaan 271, SB 



N 
VI 
-....1 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de biologie 
\ 

Leergangen Titularis · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

l. Overzicht der wijsbegeerte ......... . ...... E. VERMEERSCH 11 ~ -13 (eerste 20 weken) 

2. De proefonder{indelijke natuurkunde (1 • d.) F. CARDON 11 Yz -13(1) 1 Jl/z -13(1) 

2' Praktische oefeningen . .... . .... . .......... F. CARDON 14-18(1) (67 ~ uur./twee jaar) 

3. Beginselen van de analytische meetkunde 'en 
van de infinitesimaalanalyse (1 • deel) ....... J. THAS · 8Yz -9 Y2 

3' Praktische oefeningen .................... J . THAS 14 Vz-17 

4. Beginselen van de dierkunde (1 • deel : 10-1 Jl/z (1 ) 10-11 Vz (1) I 11 ~ -13(1) 
invertebraten) ....... . .... . ............ . .. A. COOMANS (van de 1 e tot en met de 10• week) 

4' Praktische oefeningen ········ ····· ....... A. COOMANS 14-18(1) 

5. Beginselen van de plantkunde (1 • deel : 
systematiek en morfologie) ............ . ... N. 8 ~ -10(1) 8 ~ -10(1) 

5' Praktische oefeningen ... . ......... . ... . .. N. 141h -16~ \ 
6. Beginselen van de delfstofkunde .... . .. . .. . G. STOÖPS 11 ~ -13(2) 

6' Praktisèhe oefeningen .................... G. STOOPS 30 uur / jaar (in groepen) 

7. Algemene scheikunde, partim : 81/z -10 
anorganische ............ .. . . ...... . . . ... N. 8Vz -10 (1) of (2) 10-11 ~ (1) 

7' Praktische oefeningen (*) ....... , ..... . ... N. 120 uur / jaar 

I 
~-

I 
. , I 

r . 
' \ 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) naargelang· de groep 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Led. 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

Led., 35 

Led., 35 



N 
VI 
00 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

9. 

(•) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPP~N I 

2e Kandidatuur in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) F. CARDON 8Yr10(2) 1Jlh -13(2) I 

Praktische oefenjngen ..... . .. . . ... ....... F. CARDON 14-18(2) (67 Yt uur / twee jaar 

Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) . .. . ... J. THAS 14% -15 %(1) I 

Praktische oefeningen . ... . . . . . ... ... . .. .. J . THAS 15 %-17%(1) 

Beginselen van de plantkunde (2e deel : 11% -121h 11 %-12% 11%-12% 
fysiologie) . ....... .. ................ . .. . . N. (van de 1 e tot en met de 15e week) 

Praktische oefeningen (•) ... . ......... .. .. N. 14%-16% 

Beginselen van de aardkunde en van de 
fysische aardrijkskunde ......... .. ... . .... R. MARECHAL 11 %-13(2) 

Praktische oefeningen ......... . ......... . R. MARECHAL 10-11 % (2) met geologische excursie (tot. 30 u .) 

Algemene scheikunde (partim: organische) . . M. VERZELE 10-11 % (1) 10-11 Y2( 1) 10-1 P/2 (1) 

Praktische oefeningen . .. .. . . .. . ... . ...... M. VERZELE 14-18(1) 

Beginselen van de dierkunde 2e deel : 
vertebraten .... . .................. . .... . . A. COOMANS 10-11 %(3) 10-11 % (4) 11 % -13(4) 

Praktische oefeningen ................ . ... A. COOMANS 14-18(1) 

Aanvullingen van de dierkunde . .. . .... . ... A. COOMANS 8%-9 V2 

Praktische oefeningen .... · · ·········· · ·· · A. COOMANS 14-18(2) 

Aanvullingen van de plantkunde, partim : 
systematiek en morfologie, met inbegrip van 
praktische oefeningen ........ . ... . .. . .. ... N. 10-1 Jl/2(2) 

Aanvullingen van de plantkunde, partim : 
genetica ................... .. ...... . .. ... N. 8 \12 -10 %(2) 

-- -

naargelang de groep, dond. of vrijd. 
(van ·de 11 e tot en met de 15e week 

(1) = eersté halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(4) = (van de 11 e tot en met de 25e week) 

zaterdag Plaats 

Led ., 35 

Led., 35 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led. , 35 

Led., 35 

Led ., 35 

Led . , 35 

I Krijgslaan, 271 

- Led . , 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
V. 
10 

1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

7. 

7' 

(l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de dierkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde, Ie deel . .................... N. 8':4 -9 % 

Praktische oefeningen ....... . ............ N. elke namiddag van de we tot en met de I4e week 
- (90 uur/jaar) 

-· 
De morfologie der dieren, partim: 
weefselleer en embryologie ....... . ........ K. DIERICKX 9-Il 

Praktische oefeningen ..... ·········· · ···· K. DIERICKX "' ll-I3 

De fysiologie der dieren, partim: algemene 
-~ 
:; 

fysiologie N. u 10-ll lh ................................ >< 
V 

Praktische oefeningen ............... . .... N . 0 elke na middag van de l e tot en met de se week 
0 (90 uur / jaar) .. 

De fysiologie der dieren, partim: algemene 
c:: 
V 

"0 
biochemie ........... . ....... . .. . ... . . . .. N. ::l ll lh -13(1) 0 

..c:: 
Praktische oefeningen N. V elke na middag van de 6e tot en met de 7e week ···················· .0 

0 (30 uur/jaar) 
0 .. 

De fysiologie der dieren, partim: bijzondere bO 

biochemîe .................... · . ......... . N. t'iS 
8% -10(2) "0 

c:: 
De fysiologie der dieren, partim: genetica ... 

t'iS 
J. SCHELL t'iS li '12 -l2V2 E 

Praktische oefeningen ..... · · ············· J. SCHELL elke namiddag van de ge en de 9e week 
(30 uur / jaar) 

De oecologie der dieren met inbegrip van de 
dierenaardrijkskunde ......... . ..... . ..... J. HUBLÉ 10%-ll lh 

Praktische oefeningen ..... ··············· J. HUBLÉ elke namiddag van de 24e en de 25e week 
(30 uur /jaar) 

één week veldwerk 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh. 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

L~d., 35 

Led., 35 

Led ., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
0'1 
0 

Leergangen 

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 . . .... . ............ 

-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de dierkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. COOMANS 
c: 

A. COOMANS 
Cl) 

elke na middag van de 15• tot -o 
;:I 
0 (80 uur / jaar) 

..c: "' Cl) Cl) -e -~ 
0 ;:I 
0 u 

N. > ><: 
Cl) 

~0 
elke namiddag van de 21• tot N. -o 0 

@ > (40 uur / jaar) ~ 

E 

J. DE HEINZELIN 8Y2 -9 V2 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

8 Y2 -9%(2) 
10-11(1) Led., 35 

en met de 20• week 
Led., 35 

8%-9%(1) 
10-11(2) Led., 35 

en met de 23• week 
Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

\ 



N 
0\ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De morfologie der dieren, partim: 

ontleedkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

2. De morfologie der dieren, partim: 
weefselleer en embryologie ................ I K. DIERICKX 

2' Praktische oefeningen ....... ... ......... . 

3. De oecologie der dieren, met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde ................. . 

3' Praktische oefeningen ................... . 

4. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim: stelsel-
matige dierkunde, deel: invertebraten ..... . 

4; Praktische oefeningen ..... .... .......... . 

5. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim: stelsel-
matige dierkunde, deel : vertebraten ....... . 

K. DIERICKX 

J. HUBLÉ 

J. HUBLÉ 

A. COOMANS 

A. COOMANS 

N . 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

6. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim: dierlijke 
paleontologie ............. : .............. I J. DE HEINZELIN 

6' Praktische oefeningen .................... I J. DE HEINZELIN 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

V) 

-~ 
;:l 
u 
>( 
CU 

0 
0 
:> 

c 
CU 

-o 
;:l 
0 

..c 
CU 

.D 

0 
0 
:> 
bi) 
CIS 
-o 
c 
CIS 
CIS 

. E 

1 P/2 -13 

elke na middag van de 3• tot en met de 7• week 
(90 uur / jaar) 

9-10 

10-12 

9-10 

elke namiddag van de I• en de 2• week 
(30 .uur/jaar) 

9Y:!- 1Ph 

elke na middag van de s• tot en met de 11 • week 
(60 uur / jaar) 

11 %-12 \4 

elke namiddag van de 12• t.e.m. de 14• week(60uur / jaar 

11-12 1h (15 uur / jaar) 

11-12% (30 uur /jaar) 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led ., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 



N 
0\ 
N 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

II. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één grondige cursus te kiezen. uit : 
De morfologie der dieren, 
partim: ontleedkunde .................... N. 8-9% 

Praktische oefeningen .................... N . elke namiddag van 16e tot en met de 20e week 
(120 uur /jaar) 

De morfologie der diéren, "' 
partim: weefselleer en embryologie ...... , ... K. DIERICKX -~ 8-9'/z 

=' 
Praktische oefeningen K. DIERICKX 

u 
elke namiddag van de 16e t.e.m. de20e week (120uur/jaar) .................... >< 

Q) 

.... 
De morfologie der dieren, partim: 0 

0 ' endocrinologie ................. : . ........ K. DIERICKX > 9%-11 
c 
Q) 

Praktische oefeningen .................... K. DIERICKX "0 elke namiddag ·van de 16e t.e.m. de20e week (120uur/jaar =' 0 
De stelselmatige dierkunde, partim: ..c 

Q) 

invertebraten ............................ N. e? 8-9'/z 0 
0 

Praktische oefeningen N. > elke namiddag van de 16e t.e.m. de21 e week (l20uur/jaar, .... ················ bi) 
ro 

De stelselmatige dierkunde, partim: "0 
"0 

vertebraten .............................. N. \ '§ 9'h -11 ( ro 
Praktische oefeningen N. c elke namiddag van de 16e t.e.m. de21e week (120uur/jaar) .................... 
De stelselmatige dierkunde, partim: 
·dierlijke paleontologie .................... J. DE HEINZELIN 8-9% . 

Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN elke namiddag van de 16e t.e.m. de21e week (120uur/jaar) 

De stelselmatige dierkunde, partim: oecologie J. HUBLÉ 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen .................... J. HUBLÉ 120 uur /jaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

Krijgslaan 271 , S8 

Led., 35 

Led., 35 



N 
0\ w 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische inrichting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 

1. Radiobiochemie ......................... C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

2. Algemene parasitologie .................. N. 30 uur/jaar 

3. Endocrinologie .......................... K. DIERICKX 18-19 

4. Nematologie ............................ A. COOMANS V) 10-11 

5. Histochemie ............................ R. VERCAUTEREN 
·§ 

30 uur/jaar ::s 
u 

6. Natuurbehoud .......................... J. HUBLE >< ... 
30 uur/jaar QJ 

c: 
7. Oecologie der planten met planten-

(Ij I I I (Ij 

aardrijkskunde .......................... P. VAN DER V EKEN c: 
QJ 

"'0 

8. Bodemkunde ........................... J .B. AMERIJCKX 
::s 

10-12(1) 0 
..c: 

QJ 

9. Mariene biologie .............. · '· ........ G. PERSOONE .D 30 uur/jaar 
0 

10. Antropologie ........................... R. CLIQUET 
0 

17-19(2) > 
00 

'11. een verplichte cursus uit het programma der 
(Ij 

"'0 
c: 

2e lic. dierkunde, fysiologisch-biochemische (Ij 
(Ij 

richting ................................ E 

-
I 

' 

(2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

I 81/2-10 
1 e tot 20e week Led., 35 

Krijgslaan 271, SS 

Plat., 22 

Led., 35 



I 
N 

~ 
I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

\. 
2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richtbig 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiolo_gie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN. 

2. De fysiologie der dieren, partim: algemene 
biochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

2' Praktische oefeningen ..................... IN. 

3. De fysiologie der dieren, partim: bijzondere 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

".. 

10-11~ 10-11 ~ 

elke namiddag van de 4• tot en met de 10• week 
(135 uur/jaar) 

8~-9~ 

elke namiddag van de 1 • tot en met de 3• week 
(45 uur/jaar) 

biochemie ............................... IL. VANDENDRIESSCHEI 9-11(1) 

3' Praktische oefeningen ...... · .............. I L: VANDENDRIESSCHE 

4. De fysiologie der dieren, partim : moleculaire 
biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I W. FIERS 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I W. FIERS 

5. De fysiologie der dieren, partim; 
microbiologie ... : .. ...................... IJ. DE LEY 

(1) = eerste halfjaar 

11-12 

elke namiddag van de 13• tot en met de 16• week 
(60 uur/jaar) 

elke namiddag van de 11 e tot en met de 12• week 
(30 uur /jaar) 

9-10 

Plaats 

--
Led., 35 

-

Led., 35 
--

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
--

Led., 35 

Led., 35 
--

Led., 35 

Led., 35 



N 
0\ 
VI 

1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit : 
De fysiologie der dieren_, partim : 
algemene fysiologie ............ . ......... . N. 11 lfz -13 Led., 35 

Praktische oefeningen ········ .. ........ . . N. elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : 
algemene biochemie ... . ..... .. ........... N. 10-11 % Led., 35 

Praktische oefeningen ..... . ............ . . N. elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : 
bijzondere biochemie .......... : .......... L. V ANDENDRIESSCHE 10-11 112 Led., 35 

Praktische oefeningen .. .................. L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de . l7e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) ·· Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: genetica J . SCHELL 8-9 % Led., 35 

Praktische oefeningen .............. .. . . .. J. SCHELL elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: moleculaire 
biologie ............. . ..... . .... . · .... . ... W. FIERS 8-9% Led., 35 

Praktische oefeningen ................... . W. FIERS elke namiddag tijdens het tweede semester (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : 
microbiologie .. . ............ . ............ 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 

De fysiologie der dieren, partim: 
radiobiochemie .... . ........ . ..... -..... . .. C. VAN SUMERE 45 uur/jaar Led., 35 

Praktische oefeningen ... . .. . .... . ........ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: histochemie R. VERCAUTEREN 45 uur/jaar Casinopl., 24 
---------
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(l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Praktische oefeningen ................... R. VERCAUTEREN 120 uur /jaar 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 
Radiobiochemie .. ~ ........ . ... . .... . . . .. C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

Algemene parasitologie .................. N. 30 uur/jaar 

Endocrinologie . .................... . ... K. DIERICKX 18-19 

Nematologie .. :· . .......... . ....... . ..... A. COCMANS . - 11-12 

Histochemie ............................ R. VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

Natuurbehoud ................ . ......... J. HUBLE 30 uur/jaar 

Oecologie der planten met planten- I I I 
aardrijkskunde .......... . ................ P. VAN DER VEKEN (l e-20e week) 

Bodemkunde ........................ . .. J.B. AMERIJCKX 10-12(1) 

Mariene biologie ........................ G. PERSOONE 30 uur/jaar 

Antropologie ........................... R. CLIQUET 17-19(2) 

één verplichte cursus uit het programma der 
2e licentie dierkunde, morfologisch-
systematische richting . .................. . 

' 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 3 

Casinopl., 24 

Led., 35 

I I 8 Y2 -IO 
Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

Plat., 22 

Led., 35 

- -------- L___ . _ 



N 
0\ 
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' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de plantkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. De morfologie der planten (ontleedkunde, Tit.: P. VAN DER 
weefselleer, embryologie) .................. VEKEN 8'12-10V2 ' 

1' Praktische oefeningen .................... Suppl.: 80 uur van de 1 e tot en met de 7e week 
W. VAN COTTHEM 12-13(1) 10-13(2) 

2. De fysiologie der planten, partim: 8V2 -9'12(1) 8Yt -10(l) 
algemene fysiologie ....................... N. 91/2 -11(1) 

2' Praktische oefeningen .................... N. 20 uur per week van de 12e tot en met de 21 e week 
(2 weken vacantie af te trekken) 

3. De fysiologie der planten, partim: 
biochemie ............................... C. VAN SUMERE 11-12 11-12 

3' Praktische oefeningen ................... . C. VAN SUMERE 20 uur per week van de ge tot en met de 11e week 
(80 uur /jaar) 

4. D~ fys~olog~e der planten, partim 
microbJOiogJe ............................ J. DE LEY 1 ov2 - 1 2 

4' Praktische oefeningen .................... J. DE LEY · 20 uur per week van de 25e tot en met · de JOe week 
(80 uur /jaar) 

5. De fysiologie der planten, partim: 
genetica ................................. J. SCHELL 30 uur/jaar 

6. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryo- -
fyten, pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN 8V2 -10 1h 

6' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 10-12 ( + 2 weken excursies) 

(l) =. eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led ~ , 35 

Led., 35 
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(l) 

: FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

. 1 e Licentie in de plantkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ............ . .... J. DE HEINZELIN 

De oecologie der planten met inbegrip van 
de plantenaardrijkskunde . . . .... . . .. . . . . . . P. VAN DER V EKEN 9Vz -11 (2) 

Praktische oefeningJr ...... _ ........... . .. P. VAN DER VEKEN 2 weken 

'. \ 

.. 

...-

' 
'' 

.. 

' 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

! 

donderdag vrijdag zaterdag ' Plaats 

10-11 (1) Krijgslaan 271, S8 

II Y2 -13(1) Led., 35 

excursies 

I 



N 
0'1 
\0 

l. 

1' 

2. 

2' 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

l. 

I' 

2. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

/ 2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 
I 

\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
De. morfologie der planten (ontleedkunde, Tit.: P. VAN DER 
weefselleer, embryologie) .................. V EKEN SY2- 10 

Praktische oefeningen . ........... .. ...... 
Suppl.: 
W. VAN COTTHEM 17-1S 10-12 

De fysiologie der plant.en, partim: 
microbiologie ....................... .. ... J. ·DE LEY SY2-9Y2(1) 

Praktische oefeningen .................... J. DE LEY elke namiddag der 14e week (20 uur/jaa~) 

De oecologie der planten, met inbegrip van 
de plantenaardrijkskunde ................. P. VAN DER VEKEN IOY2-11 Y2 (1, 

De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim: 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryo-
fyten, pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN IO Y2 -12 

Praktische oefeningen .................... P. VAN DER V EKEN 14-17 

De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ................. ·J . DE HEINZELIN 14-15% (15 uur/j~ar) 

Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN I 14-15Y2 (30 uur/jaar) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit: 
De morfologie der planten ................ P. VAN DER V EKEN 101h- 12 

Praktische oefeningen •••••••••••• 0 • •••••• p 0 VAN DER VEKEN 14-1S 

De stelselmatige plantkunde, partim: stelsel-
matige plantkunde, (thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) .............. P. VAN DER V EKEN S'h-10 

-

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS i 

i 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
-.J 
0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

2' Praktische oefeningen ..................... P. VAN DER VEKEN 

3. De stelselmatige plantkunde, partim : 
plantenpaleontologie ....................... J. DE HEINZELIN 

3' Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN 14-1S 

4. De stelselmatige plantkunde, partim: 
, oecologie ................................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen ..... ··············· P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

5. De "stelselmatige plantkunde, partim: 
fytogeografie ............................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 120 uur /jaar 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
twee cursussen te kiezen uit: 

l. Radiobiochemie .......................... . C. VAN SUMERE op woensdag 30 uur /jaar 

2. Natuurbehoud ........................... J. HUBLE 30 uur/jaar 

3. Oecologie der dieren met dieren-
aardrijkskunde ........................... J. HUBLE lOY2 -1 Ph 

4. Bodemkunde ............................ J .B. AMERIJCKX 10-12(1) 
·' 

5. Algemene en systeemecologi~ .............. J. SCHALCK 30 uur/jaar 

6. Plantenziektenleer ........................ W. WELVAERT 30 uur/jaar 

7. Histochemie ............................. R. VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

s. Mariene biologie ......................... G. PERSOONE 30 uuu/jaar 
-

(1) = eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-1S .Led., 35 

10%-12 Krijgslaan 27 i, SS 

Krijgslaan 271 , SS 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 271, S8 

Coupure, 533 

I Coupure, 533 
~ Casinopl., 24 

Plat., 22 



N 
~ -

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN · 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
I. De fysiologie der planten, partim : 10-11Y2 (1) 

algemene fysiologie ....................... N. 10-l1Y2 (1) 

1' Praktische oefenil)gen ···················· N. elke namiddag van de 12e tot en met de 15e week 
(80 uur/jaar) 

2. De fysiologie der planten, partiro: biochemie C. VAN SUMERE 9-10 9-10 

2' Praktische oefeningen .................... C. VAN SUMERE elke namiddag van de 1 e tot en met de 5e week 
(100 uur/jaar) 

3. De fysiologie der planten, partiro: 
microbiologie ............................ J. DE LEY lO :Y,-11 '% (1) 

3' Praktische oefeningen .................... J. DE LEY elke namiddag van de ge en 9e week 
(40 uur/jaar) 

4. . De fysiologie der planten, partim: 
moleculaire biologie ...................... W. FIERS 10-12(1) 

4' Praktische oefeningen .................... W. FIERS elke namiddag van de 6e en 7e week 
(30 uur/jaar) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus te kiezen uit: 

I 
I. De fysiologie der planten, partiro: 

algemene fysiologie ....................... N. 

1' Praktische oefeningen . ········· .......... N. 14-18(2) 14-18(2) 

2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 

2' Praktische oefeningen ............. : . ..... C. VAN SUMERE 14-18(2) 14-18(2) 

(I) 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 

8Y2 -10 Led., 35 

Led., 35 



N 
-...J 
N 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-hiochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

3. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ............................ J. DE LEY 

3' Praktische oefeningen •••••••••••• 0 ••••••• J. DE LEY 14-16 

4. De fysiologie der planten, partim : I 

moleculaire biologie ...................... W. FIERS 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen .................... W. FIERS 120 uur/jaar 

5. De fysiologie der planten, partim: 
algemene genetica ........................ J. SCHELL 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen .................... J . SCHELL 120 uur/jaar 

6. De fysiologie der planten, partim: 
radiobiochemie •••• 0 ••••••••••••••••••••• C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

6' Praktische oefeningen .................... C .. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

7. De fysiologie der planten, partim: 
histochemie ............................. R. VERCAUTEREN 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............ ······ .. R. VERCAUTEREN 120 uur /jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit: zie p. 270 ·---, 

(2) = tweede halfjaar 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

9%-11 Led., 35 

14-16 Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Casinoplein, 24 

Casinoplein, 24 



. I 
N 
-..J 
w 

Leergangen 

I. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... 

2. De geschiedenis der opvoedkunde . ..... . ... 

3. De algemene methodenleer ( 0
) • • ••••• ••••• • 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea 
partim : biologie (*) ...................... 

' 

-../ 

(
0

) = wordt om de twee jaar gegeven . 
niet in 1980-1981 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat. u~s.O. in de biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

R. VERBIST 17-19(1) 

K. DE CLERCK 17-19(2) 

Tit.: J. HOSTE 
Suppl.: R. DAMS 16'12 -18 (2) tien lessen 

1T\Ii -18% 
N . (I) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan, 271 
S3 

Led . , 35 

I 

" 
,r. 

- -



N 
-....1 
~ 

* 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

7. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de bodemkunde 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woendag donderdag vrijdag 

Algemene bodemkunde met praktische 
oefeningen over bodemanalyse ............. J. AMERIJCKX 45 u. 14-17(1) 

Praktische oefeningen .................... J. AMERIJCKX 30 u. 17-19(1) 

Geologie van de bodemmaterialen .......... R. MARECHAL 45 u. 10-11 \-'2 

Praktische oefeningen ............. . ...... R. MARECHAL 120u. 14-18(2) 14-1S(2) 

Bodemmorfologie en -classificatie I ........ J. AMERIJCKX 30 u. 10-12(2) 

Praktische oe~eningen I ................... J. AMERIJCKX 60 u. 14-1S(2) 

Fysische aardrijkskunde I ................. Tit.:R.TAVERNIER 45 u. 9-12(1) 

Praktische oefeningen I ................... Suppl.:G.DEMOOR 45 u. 14-17(1) 

Regionale bodemkunde I 
a. deel: gematigde streken, met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ............. R. TA VERNIER 30 u. 10-12(2) 

a' Praktische oefeningen .................. R. TAVERNIER 90 u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

b. deel: tropische en subtropische streken ... C. SYS 30 u. 14-16(2) 

Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie I ......................... G. STOOPS 30 u. 14-15 

Praktische oefeningen I ................... G. STOOPS 60 u. 15-17 

Luchtfoto-interpretatie Tit.: F. SNACKEN 
a. deel : interpretatie ...................... Suppl. : L. DAELS 45 u. 9-12(2) 

Tit.: F. SNACKEN 
a' Praktische oefeningen .................. Suppl. : L. DAELS 30 u. 14-16(2) 

b. deel : metingen .................... . ... W. DE BREUCK 15 u. 11-12(1) 

b' Praktische oefeningen ................ W. DE BREUCK 30 u. 14-16(1) 

totaal aantal uren per jaar (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271 . S8 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan; 271. SS 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. SS 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de . bodemkunde, richting: bodemgenese en bodemclassificatie 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Bodemgenese ............................ R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) Krijgslaan, 271. SS 

I' Praktische oefeningen ..................... R. TA VERNIER ' 30 u. 11-13(1) Krijgslaan, 271. SS 

2. Landevaluatie .................. . .. . ..... C. SYS 30 u. 10-12(1) Krijgslaan, 271. SS 

2' Praktische oefeningen .......... ·········· C. SYS 30 u . 10-12(2) Krijgslaan, 271. SS 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie II ........................ G. STOOPS 30 u. 9-10 Krijgslaan, 271. SS 

3' Praktische oefeningen II .................. G. STOOPS 60 u. 10-12 Krijgslaan, 271. SS 

Tit.: G. VAN-
I 4. Toegepaste biometrie en steekproef- I STEENKISTE 

N technieken .............................. Suppl. : A. ROTTI 15 u. 14-15(1) Coupure, 533' 
-...J 
VI Tit.: G. VAN-
I STEENKISTE 

I 

4' Praktische oefeningen .................... Suppl.: A. ROTTI 30 u. 17-19(1) Coupure, 533 

5. Bodemmorfologie en -classificatie II . ....... J. AMERIJCKX 30 u. 10-12(1) Krijgslaan, 271. SS 

·5' Praktische oefeningen .................... J. AMERIJCKX 60 u. 14-IS(l) Krijgslaan, 271. SS 

Tit.: R. 
6. Fysische aardrijkskunde II ......... '"": ...... TA VERNIER 30 u. 14-15 Krijgslaan, 271. SS 

Suppl.: 
6' Praktische oefeningen .................... G. DE MOOR 45 u. 16-17% Krijgslaan, 271. SS 

7. Regionale bodemkunde II 
a. deel: gematigde streken, met oefeningen 

over bodemkundige opnamen ........... R. TAVERNIER 30 u. 14-15 Krijgslaan, 271. SS 

a. Praktische oefeningen .................. R. TA VERNIER 60 u. 15-17 Krijgslaan, 271. SS 

b. deel: tropische en subtropische streken ... C. SYS 45 u. 9-12(1) Krijgslaan, 271. SS 

b' Praktische oefeningen .................. C. SYS 30 u. 14-16(2) Krijgslaan, 271. SS 

* = totaal aantal uren per jaar (I) = eerste halfjaar (2) = t~eede halfjaar 



N 
-..J 
0\ 

a. 

a' 

b. 

b' 

c. 

c' 

d. 

d' 

e. 

e' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting: bodemgenese en bodemclassificatie 

' 
Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER: 

Bodemgenese ...... . ....... . ........... . . R. TA VERNIER 45 u. op afspraak Krijgslaan 271 . S8 
.. 

Praktische oefeningen ' R. TA VERNIER 120u. op afspraak Krijgslaan 271. S8 .............. . ..... 

Regionale bodemkunde .................. . C. SYS 45 u. op afspraak Krijgslaan 271. S8 

Praktische oefeningen . . ..... .. ...... . . . . . C. SYS 120u. op afspraak Krijgslaan 271 . S8 

Bodemmineralogie .. . ... ... ... . ........... G. STOOPS 45 u. op afspraak Krijgslaan 271. S8 

Praktische oefeningen .......... . ... .. . ... G. STOOPS 120u . ' . op afspraak Krijgslaan 271. S8 

Bodemmorfologie en -dassificatie .. .. ...... J. AMERIJCKX 45 u. op afspraak Krijgslaan 271. S8 

Praktische oefeningen .. . ................. J. AMERIJCKX 120u . op afspraak Krijgslaan 271. S8 

Geologie van de bodemmaterialen .......... R. MARECHAL 45 u. \ 
op afsspraa~ Krijgslaan 271. S8 

Praktische oefeningen ... ················· R. MARECHAL 120u. op afspraak Krijgslaan 271. S8 

totaal aantal uren per jaar (2) tweede halfjaar 



N 
-J 
-J 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

s. 
S' 

9. 

(*) 

FACULTEIT VAN DE .WETENSCHAPPEN 

2e Licentié in de bodemkunde, richting: bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Bodemgenese ............................ R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) Krijgslaan 271. SS 

Praktische oefeningen .................... R. TAVERNIER 30 u. 11-13(1) Krijgslaan 271. SS 

Landevaluatie ........................... C. SYS 30 u. 10-12(1) Krijgslaan 271. SS 

Praktische oefeningen .................... C. SYS 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 271. SS 

Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie II ....... . ................ G. STOOPS 30 u. 9-10 Krijgslaan 271. SS 

Praktische oefeningen II .................. G. STOOPS 60 u. 10-12 Krijgslaan 271. SS 

Tit.: G. VAN-
Toegepaste biometrie, en steekproef- STEENKISTE I 

technieken •••••••••••••••••••••• 0 ••••••• Suppl. : A. ROTTI 15 u. 14-15(1) Coupure, 533 

Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 

Praktische oefeningen .................... Suppl. : A. ROTTI 30 u. 17-19(1) Coupure, 533 

Bodemchemie ............................ A. COTTENIE 30 u. 10-12(1) Coupure, 533 

Praktische oefeningen ............ :' . ...... A. COTTENIE 60 u. 14-1S(l) Coupure, 533 

Bodemfysica ............................. M. DE BOODT 45 u. 14-17(1) 
.. 

Coupure, 533 

Praktische oefeningen ••••• •••••• 0 • ••••••• M. DE BOODT 45 u . 14-17(1) Coupure, 533 

Radioagrologie ........... .. . .. .. ........ L. BAERT 15 u . 9 Y2 -10lf2(2) Coupure, 533 

Praktische oefeningen .................... L. BAERT 30 u. 15-17(2) Coupure, 533 

Bodemmicrobiologie ...................... W. VERSTRAETE 30 u. 15-17(1) Coupure, 533 

Praktische oefeningen .................... W. VERSTRAETE 15 u. 14-16(1) Coupure, 533 

Pesticiden in de bodem ................... R. KIPS 30 u. 10-12(2) Coupure, 533 
------- - --------

totaal aantal uren per jaar (l) . = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
-...l 
00 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting: bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! 'vrijdag I Zfilterdag 

9' Praktische oefeningen ' ..... ... .. . .......... R. KIPS 15 u. op afspraak 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER: 

a. Bodemchemie ............................ A. COTTENIE 45 _u. op afspraak 

a' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE 120u. op afspraak 

b. Bodemfysica . ............. .............. M. DE BOODT 45 u. op afspraak 

b' Praktische oefeningen ........ . ........... M. DE BOODT 120u. - op afspraak 

c. Radioagrologie ............. . ............ . L. BAERT 45 u. op afspraak 

c' Praktische oefeningen . .......... . .. . ..... L. BAERT 120u. op afsspra~k 

d. Bodemmicrobiologie . ......... . ........... N. (W. 
VERSTRAETE) 45 u. op afspraak 

d' Praktische oefeningen .................... N. (W. 
VERSTRAETE) 120u. op afspraak 

,. 

,. 

. . 

.. 

• - totaal aantal uren per jaar 

Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 



N 
-...J 
\0 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

4. 

l. 

1' 

2, 

2' 

3. 

(0) 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Algemene bodemkunde ................... 

Oefeningen over bodemanalyse . : .......... 

Bodemmorfologie en -dassificatie I ........ 
Praktische oefeningen .................... 

Regionale bodemkunde I 
a. deel: gematigde streken, met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ............. 
a' Oefeningen over bodemkundige opnamen 

b. deel: tropische en subtropische streken ... 

Luchtfoto-interpretatie 
a. deel: interpretatie ...................... 

a' Praktische oefeningen .. '· ............... 

b. deel : metingen ........................ 

b' Praktische oefeningen .................. 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Ten minste drie cursussen te kiezen uit : 
Geologie van de bodemmaterialen .......... 
Praktische oefeningen ..................... 

Bodemmorfologie en -classificatie 11 ........ · 

Praktische oefeningen .................... 
Fysische aardrijkskunde I ................. 

totaal aantal uren per cursus (I) 

FACULTEIT VAN. DE WETENSCHAPPEN 

Gevorderde studies in de bodemkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (J.AM_ERIJCKX) 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (J.AMERIJCKX) 30 u. 17-19(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (J .AMERIJCKX) 30 u. 10-12(2) ~ Krijgslaan 271 . SS 

N. (J.AMERIJCKX) 60 u. 14-1S(2) Krijgslaan 271 , SS 

' N. (R.TAVERNIER) 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 271 . SS 

N. (R.TAVERNIER) 90 u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

N. (C. SYS) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 271. SS 

N. (F. SNACKEN) 45 u. 9-12(2) Krijgslaan 271. SS 

N. (F. SNACKEN) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 271. SS 

N. (W .DE BREUCK) 15 u. 11-12(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (W.DE BREUCK) 30 u. 14-16(1) Krijgslaan 271 . SS 

' N. (R.MARECHAL) 45 u . Krijgslaan 271. SS 

N. (R.MARECHAL) 120u. Krijgslaan 271. SS 

N. (J.AMERIJCKX) 30 u. 10-12(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (J .AMERIJCKX) 60 u. 14-1S(l) Krijgslaan 271. SS 

N. (R.TAVERNIER) 45 u. 9-12(1) Krijgslaan 271. SS 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
00 
0 

Leergangen , 

3' Praktische oefeningen .................... 

4. Fysische aardrijkskunde 11 ................ 

4' Praktische oefeningen ...... : ........ ...... 

5. Regionale bodemkunde 11 
a. deel gematigde streken ................. 

a' Oefeningen over bodemkundige opnamen 

b. deel: tropische e!') subtropische streken ... 

b' Praktische oefeningen .................. 

6. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie I ......................... 

6' Praktische oefeningen .................... 

7. · Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 ........................ 

7' Praktische oefeningen .................... 

s. Bodemgenese ............................ 

S' Praktische oefeningen .................... 

9. Landevaluatie . ........................... 
9' Praktische oefeningen .................... 

10. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken .............................. 

(o) totaal aantal uren per cursus (l) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

Gevorderde studies in de bodemkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (R.TAVERNIER) 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 14-15 Krijgslaan 271. SS 

N. (R.T A VERNIER) 45 u. 16-17'h Krijgslaan 271. SS 

N.(R.TAVERNIER) 30 u. 14-15 Krijgslaan 271. SS 

N. (R.TAVERNIER) 60 u. 15-17 Krijgslaan 271. SS 

N. (C. SYS) 45 u. 9-12(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (C. SYS) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 271. SS 

N. (G. STOOPS) 30 u. 14-15 Krijgslaan 271. SS 

N. (G. STOOPS) 60 u. 15-17 \ Krijgslaan 271. SS 

N. (G. STOOPS) 30 u. 9-10 Krijgslaan 271 . SS 

N. (G. STOOPS) 60 u. 10-12 Krijgslaan 271 . SS 

N.(R.TAVERNIER) 30 u. 9-11(1) Krijgslaan 271, SS 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 11-13(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (C. SYS) 30 u. 10-12(1) Krijgslaan 271. SS 

N. (C. SYS) 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 271. SS 

Tit.: N. (G. VAN 
STEEN KISTE) 
Suppl. : A. ROTTI 15 u . 14-15(1) Coupure, 533 

--- ·--

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
00 

10' 

11. 

11' 

12. 

12' 

13. 

13' 

14. 

14' 

15. 

15' 

(0) 

Leergangen 

~ 

Praktische oefeningen . . .. .. ........ . .... 

Bodemchemie ........................... 

Praktische oefeningen . ... . . . . . . ..... . ... 

Bodemfysica . .. . ... .. . . .. . . . ... . . . . ... . . 

Praktische oefeningen ................... 

Radioagrologie . ·· · ·············· ....... 

Praktische oefeningen ... . . . . ... . .. .... . . 

Bodemmicrobiologie ..................... 

Praktische oefeningen . ... . . . . . ... ....... 

Pesticiden in de bodem .. . ... . ........... 

Praktische oefeningen ................... 

totaal aantal uren per cursus (1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Gevorderde studies in de bodemkunde 

Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Tit.: N. (G. VAN 
STEEN KISTE) 
Suppl. : A. ROTTI 30 u. 17-19(1) Coupure, 533 

N. (A. COTTENIE) 30 u . 10-12(1) Coupure, 533 

N. (A. COTTENIE 60 u. 14-18(1) Coupure, 533 

N. (M .DE BOODT) 45 u. 14-17(1) Coupure, ·533 

N. (M.DE BOODT) 45 u . 14-17(1) Coupure, 533 

N. (L. BAERT) 15 u . 9lh -10lh (2) Coupure, 533 

N. (L. BAERT) 30 u . 15-17(2) Coupure, 533 

W. VERSTRAETE 30 u. 15-17(1) Coupure, 533 

W. VERSTRAETE 15 u. 14-16(1) Coupure, 533 

N. (R. KIPS) 15 u. 10-12(2) Coupure, 533 

N. (R. KIPS) 15 u. Coupure, 533 

-
( 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
00 
N 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

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 ...... . . . ....... N. 8:\4 _-10 '4 

2. De beginselen van cytologie en embryologie . K. DIERICKX I5 uur/jaar 

2' Praktische oefeningen ........... . ......... K. DIERICKX I5 uur/jaar 

3. Evolutieleer ..... -.............. ........... J. DE HEINZELIN 10-II (1) 

B. Voor de houders van het diploma van 
licentiaat in de dierkunde of in de plant-
kundige wetenschappen : 

4. Radio-isotopentechniek, partim 
radiochemie ............................. J. HOSTE 9-10(5) 

alle vrije uren tijdens I4• - I5• week van 2• semester 
4' Praktische oefeningen .......... . ......... J. HOSTE (30 uur/jaar) 

5. Radio-isotopentechnieken, partim: 
radiobiochemie .................... ······ C. VAN SUMERE 10 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen .............. ······ C. VAN SUMERE 20 uur/jaar 

6. Theoretische organische scheikunde ... . : ... M. ANTEUNIS 10-I Ph (1) 

Tit.: W. GOMES 10'1z-I2 Y:! 
7. Beginselen van fysische scheikunde ........ . Suppl.: W. RIGOLE (3) 

c. Voor alle studenten: 
8. Structuur van organische macro-moleculen .. J. STOCKX 8Y:! -101/z (2) 

8' Praktische oefeningen ..................... J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13• week van 2• semest.er (15 uur / jaar) 
-- - -- ----- -

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste helft van I• semester 

Plaats 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Krijgslaan, 27I, S8 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

_Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Krijgslaan, 27I, SI 

Led., 35 

Led., 35 



-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Moleculaire biologie ..................... W. FIERS 17-18lh 17-18lh Led., 35 

9' Praktische oefeningen ................ -... W. FIERS alle vrije uren tijdens 1• - 4• week van 2• semester (90 uur/jaar) Led., 35 

10. Algemene en moleculiJire microbiologie .... J. DE LEY 8lh -101/2 (2) Led., 35 

10' Praktische oefeningen .............. .' .... J. DE LEY alle vrije uren tijdens 8• - 9• week van 2• semester (45 uur/jaar) Led., 35 

I 11. Algemene genetica ...................... J. SCHELL 12-13V2 1 7- 1 81h Led., 35 

11' Praktische oefeningen ................... J. SCHELL alle vrije uren tijdens 5" - 7• week van 2• semester (60 uur /jaar) Led., 35 

12. Aanvullingen der biochemie .............. L. V ANDENDRIESSCHE 17-18lh 11lh -12lh (l Led., 35 

I alle vrije uren tijdens 10• - 12• week van 2• semester 
N 
00 

12' Praktische oefeningen ....... \ ........... L. V ANDENDRIESSCHE (45 uur/jaar) Led., 35 
w 

I 

' 
~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste helft van 1 • semester 

"' 



N 
00 
~ 

1. 

2. 

Leergangen 

De regionale bodemkunde ............... . 
De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw ....... . ......... . ..... 

. • 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Facultatieve cursussen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. TA VERNIER 14-151f2 Krijgslaan, 271, S8 

J.B. QUINTYN 9-lOih Korte ·Meer, 9 

I 

-
~ 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
'· 

; 

Vrije leerangen 
; . 

Leergangen . Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Theorie van de distributies : R. DELANGHE -
Representatie in hogere dimensie . ... ...... F. BRACKX 22lf2u. na afspraak (2) Krijgslaan, 27I, S9 

2. Inleiding tot de afstandswaarneming ...... M. ANTROP 22lf2 t.i . na afspraak (2) Krijgslaan 27I, SS 

A. VANDER- 10-II Y2 
3. Inleiding tot de catàstrofentheorie ......... BAUWHEDE 22Y2 u. (1) Krijgslaan, 27I, S9 

4. Drie- en vier-golfinterakties in plasmas .... F. VERHEEST I5 u . 10-IIY2 (2) Krijgslaan, .271., S9 

5. IR- en Ramanspectroscopie van defecten in 
vaste stoffen ................. . .... . .... . P. CLAUWS I5 u. na afspraak Krijgslaan, 27I, SI 

I 6. Ionenverstrooiïngsspectroscopie ......... , . R. DE GRYSE I5 u. na afspraak Krijgslaan, 27I, SI 

N 7. Secundaire Ionen Massa Spectroscopie 
00 

(SIMS) L. FIERMANS 15 u. na afspraak Krijgslaan, 271, Sl VI ..... . .......................... 
I .. 

W. MAENHOUT-
8. Exoëlektronenemissie .................... VAN DER VORST 15 u. na afspraak Krijgslaan, 27I, SI 

9. Kernfissie .............................. E. JACOBS I5 u. vanaf 
I4 V2 (1) Proeftuinstr., 86 

10. Spectroscopie van fissieprodukten ... . ..... D. DE FRENNE 15 u. vanaf 
\ 14 '12 (2) Proeftuinstr., 86 

' 
I I. Multipoolreuzenresonanties .. .. ........... H. FERDINANDE 15 u. vanaf \ 

I4 V2 (2) Proeftuinstr., 86 

I2. Fotovoltaische en fotoëlektrochemische F. CARDON I5-17 Krijgslaan, 27I 
conversie van zonneënergie ............... W . . GOMES 30 u. (2) s I 

13. Recente ontwikkelingen in de studie van 
kernmodellen .............. . ............ K. HEYDE 15 u. vanaf 

14 1h (2) Proeftuinstr., 86 

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



N 
00 
0'1 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

R. VAN DE vanaf I4 \-'2 
I4. Experimentele fotonucleaire natuurkunde .. VYVER I5 u. (1) 

I5. Magnetokristallyne en magnetoelastische C. HENRIET-
verschijnselen ........................... ISERENTANT I5 u. na afspraak (2) 

I6. Magnetisme van kleine korrels en amorf R. VANDEN-
magnetisme ... . ..... ...... ..... ......... BERG HE I5 u . na afspraak (2) 

17. Mossbauerspectroscopie : 
theorie en toepassingen ... .. .. ........... E. DE GRAVE 22 Y:! u. na afspraak (I) 

I8. Evolutie van kleinmineralen in bodems .... F. DE CONINCK 30 u. . na afspraak (I) 

I8' Praktische oefeningen ................... 30 u. na afspraak (I) 

19. Vage topologische en algebraïsche structuren 
... ................ ······ .................... E. KERRE 7 \-'2 u. na afspraak 

I 

' 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 1 

Krijgslaan, 27I 

Krijgslaan, 271 . 

Galglaan, 2 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
Academisch Ziekenhuis 

De Pintelaan 135 - Tel. 22 57 41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Geneeskunde verleent de volgende wettelijke en weten
schappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de geneeskundige wetenschappen 
___:_ Doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
-Kandidaat in de tandheelkunde 
- Licentiaat in de tandheelkunde 
-Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN (*) 
- Getuigschrift Speciale studiën in de anesthesiologie 
-Graden van geneesheer-hygiënist 

vakkengroep 
- openbare hygiëne en menselijke oecologie 
- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygiëne 
- sociale hygiëne 
- radioprotectie 

en certificaat over radioprotectie 
- Licentie in de arbeidsgeneeskunde 
- Licentie in de sportgeneeskunde 
-Aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
- Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 
- Doctoraat in de tandheelkunde 
- Aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, pattim: in vitra-testen 
- Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne 

geneeskunde 
- Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de radio

therapie en kernge.neeskunde. 
- Speciaal doctoraat in de genees-, heel en verloskunde. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot h~t examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van aanvullend 

onderwijs in de anesthesiologie en van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde, van de graad van geneesheer-

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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hygiënist, van de licentie in de sportgeneeskunde, van het diploma van 
onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne 
geneeskunde en van het diploma van aanvullend onderwijs in de kernge
neeskunde, partim in vitra-testen (**): de houders van het wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

2) Tot het examen voor . het verkrijgen van het diploma van aanvullend 
onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-speCialist in de radiothe
rapie en kerngeneeskunde; de houder van een wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van qoctor in · de genees- heel- en verloskunde alsmede van 
een erkenning van geneesheer-specialist in de radiotherapie en kerngenees
kunde (***). 

3) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de verzekeringsgenees
kunde: de houders van een getuigschrift van aanvullend onderwijs in de 
verzekeringsgeneeskunde. 

4) Tot het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheel
kunde: zij die sedert tenminste twee jaar houder zijn van een wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde. 

5) Tot het examen ter verkrijging van de graad van speciaal doctor in de 
genees-~ heel- en verloskunde worden toegelaten: de houders van een wet-: 
telijk of wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel en ver
loskunde, uitgereikt door een Belgische universiteit of door een daarmede 
- bij toe )assing van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördi
neerde w . ..: tten op het toekennen van de academische graden - gelijkge
stelde inrichting, of door één van de examencommissies van de Staat waar
van sprake in artikel 40 van de genoemde gecoördineerde wetten. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

A) De kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen bereidt voor op de studie 
de.r genees-, heel- en verloskunde. Haar programma behelst drie examen
gedeelten 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 verloskunde 

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 hele
maal gewijd aan de praktijk, daar de studenten een stage moeten volbren
gen, 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 hçt behalen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie wor
den afgelegd. 

(**) Deze laatste studie is alleen toegankelijk voor de houders van een brief waarin bevestigd 
wordt dat zij zich specialiseren in de klinische biologie, partiro: klinische sch~ikunde . 

(***) Bij de inschrijving moet een brief voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat zij zich 
gedurende ten minste 3 jaar hebben gespecialiseerd in de radiotherapie. 
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3. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licentiaat 
in de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. Het exa
men 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. (*) 

4. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licentiaat 
.in de sportgeneeskunde kan na één Öf twee jaar studie worden afgelegd. 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraagstuk 
dat behoort bij één van de gedoceerde cursussen (besluit van de Raad van 
Beheer van 20 mei 1970). 

5. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend onderwijs 
in de anesthesiologie kan na twee jaar studie worden afgelegd. 

6. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend onderwijs 
in de verzekeringsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. 

7. Het examen tot het bekomen van de licentie in de verzekeringsgeneeskunde 
kan ten vroegste in het academisch jaar, volgend op datgene waarin het in 
nr. 6 hierboven genoemd getuigschrift werd bekomen, worden afgelegd. 
Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een verhandeling 
over een origineel onderwerp dat betrekking heeft op de verzekeringsgenees
kunde. 

8. Het examen tot het behalen van het diploma vap aanvullend onderwijs in de 
kerngeneeskunde, partim: in vitro-testen kan pas na 1 jaar studie worden 
afgelegd en nadat de voorziene stages volbracht werden. 

9. Het exa_men tot het behalen van het getuigschrift van Onderwijs in de kern
geneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne geneeskunde kan pas na 
1 jaar studie worden afgelegd en nadat de voÓrziene stages volbracht wer
den. 

10 Het examen tot het behalen van het getuigschrift van onderwijs in de kern
geneeskunde voor geneesheren-specialist in de radiotherapie en kerngenees
kunde kan pas na 1 jaar studie worden afgelegd en nadat de voorziene sta
ges volbracht worden . 

11. Getuigschrift van specialist 
De Faculteit van de Geneeskunde kent getuigschriften toe van speéialist op 
verschillende gebieden aan houders van het diploma van doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde die gedurende bepaalde tijd als full-time assis
tent werkzaam zijn geweest in hierna vermelde diensten en voldoening heb
ben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten is beperkt en de toe
stemming van de hoogleraar - hoofd van dienst wordt voor ieder geval 
afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistentschap in de verschil
lende diensten is als volgt vastgesteld : 

(*) Studies alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, afde
ling: arbeidsgeneeskunde. 
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Inwendige geneeskunde: 5 jaar 

Cardiologie : 
Gastro-enterologie : 
Pneumologie : 
Nefrologie: 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskimde 
Endokrinologie: 
Hematologie : 
Geriatrie: 

partim : pathologische anatomie: 4 jaar 
Klinische biologie : { 

partim: klinische scheikun~e: 4 jaar 

Beroepsziekten: houder van het diploma van geneesheer-hygiënist afdeling 
arbeidsgeneeskunde na 5 jaar inwendige geneeskunde. 

Chirurgie: 6 jaar. 
Neurochirurgie: 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen en jaar 

algemene heelkunde. 
Plastische _chirurgie: 3 jaar na 3 jaar qlgemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde: 5 jaar. 
Verloskunde-gynaecologie: 6 jaar. 
Orthopedie: 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
Urologie: 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandidaat reeds op 

het gebied van de algemene heelkunde werd opgeleid . gedurende 
2 jaar in een centrum voor algemene heelkunde dat door de 
erkenningscommissie voor heelkunde van het Ministerie van 
Volksgezondheid voor opleiding werd aanvaard. 

Oogziekten : 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten: minimum 4 jaar. 
Radiodiagnose: 4 jaar. 
Radio-Radiumtherapie en kerngeneeskunde: 6 jaar. 
Radio-Radiumtherapie: 4 jaar. 
Fysische geneeskunde en readaptatie: 4 jaar. 
Reumatologie: 5 jaar, waarvan tenminste 1 jaar inwen~ige geneeskunde. 
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 getuig

schrift van speciale studiën in de anesthesiologie behaald 
worden). 

Stomatologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie tandheelkunde. 

C) De studiën in de tandheelkunde. 

1. De kandidatuur in de tandheelkunde bereidt voor op de ~tudie der tand
heelkunde. Haar programma behelst twee examengedeelten en tenminste 
twee jaar studie. 

2. De vakken van het examen van de licentie in de tandheelkunde lopen over 
drie examengedeelten en tenminste drie jaar studie voor de kandidaten in 
de tandheelkunde, en voor de kandidaten in de geneeskundige wetenschap
pen. 
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3. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en een enig examen het 
diploma van licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op voorwaarde dat 
hij gedurende vier semesters de praktische werkzaamheden en klinieken 
gevolgd heeft (koninklijk besluit van 10 maart 1932). 

4. Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheelkunde 
omvat het indienen · en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift, waarvan het onderwerp door de examencommis
sie werd aangenomen. 

D) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

Worden toegelaten tot het examen van geaggregeerde voor het hoger onder
wijs, zij die sedert tenmi_nste twee jaar de overeenstemmende wettelijke 
graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat in de 
tandheelkunde hebben verworven, overeenkomstig de gecoördineerde wetten 
van 31 december 1949 (B.S. van 1 maart 1950). Het omvat het indienen en 
het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven , v~n een openbare les. 

E) . Speciaal doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

Het e>. 'lmen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de wettelijke of 
weten~ ..:happelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde wor
den afgelegd overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Raad van 
Beheer van 1 i juli 1973 houdende reglement voor de examens voor het 
behalen van de graad van speciaal doctor. 

«CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING» 

Dit centrum heeft tot doel, buiten het kader van de academische programma's, 
het organiseren van de huisartsenstage voor studenten van het vierde doctoraat 
in de genees-, heel- en verloskunde, het inrichten van seminaries in verband met 
de huisartsengeneeskunde voor studenten van het eerste, tweede en derde docto
raat in de genees-, heel- en verloskunde, het verzorgen van de bijscholing en de 
nascholing van gevestigde huisartsen, het bevorderen van het wetenschappelijk 
onderzoek inzake huisartsengeneeskunde, alsmede het uitwisselen van informatie 
in verband met de huisartsengeneeskunde, en dit zowel op gebied van het onder-
wijs als van de praktijk. · 
In verband met het meer gericht onderwijs dat aan de toekomstige huisarts zal 
verstrekt worden, zullen de studenten in de loop van het academiejaar nadere 
informatie bekomen betreffende de door de faculteit der geneeskunde uitge
werkte schikkingen in deze richting. 
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N 
1.0 
N 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

l. Proefondervindelijke natuurkunde ......... 0. SEGAERT 67~u. 10-1 P/2 8Y2 -10 

1' Praktische oefeningen (*) ....... . .. . ...... 0. SEGAERT 67 Y2 u. 14-18 14-18 

2. Algemene scheikunde, partiro: 8~ -10 
anorganische ........................ : . .. N. 52Y2 u. (1) 

2' Praktische oefeningen (*) ................. N. 32 u. 

3. Algemene scheikunde, partiro: N. 11 Y2 -13 1 Ph -13 
organische ••••••• • •• • •••••••• •• •• •• • 00 . (E. GOETHALS) 60 u. (2) (2) 

3' Praktische oefeningen (*) ................. N. 
(E. GOETHALS) 40 u. 

10-11 ~ (3) 
4. Dier- en plantkundige biologie ........ . .... N. 60 u. 8 Y2 -10(l) 

4' Praktische oefeningen •••••••••••• • •• • • • 0. N. 30 u. 

5. Medische statistiek ....................... N. 20 u. 

5' Praktische oefeningen .................... N. 20 u. 

6. Algemene weefselleer ..................... M. SEBRUYNS 45 u. 11 ~ -13(1) 

6' Praktische oefeningen ....... . ..... . ...... M . SEBRUYNS 24 u. 

7. Beginselen van de psychologie ............. A. EVRARD 30 u. 1 11-12(1) 1 I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = twee weken in 2e halfjaar 
(*) = naargelang de groep (!) = totaal aantal uren per cursus 

( 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

8Y2 -11 ~ 
(1) Led., 35 

Led., 35 

8~-10 

(2) Led., 35 

Krijgslaan, 271 
...... S4 bis 

I 8~ -10(1) 
10-11 ~ (3) Led., 35 

Led., 35 

11 ~ -13(1) 

I 11 -12(2) 1 



N 
\0 w 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

I. 

2. 

(*) 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 
lichaam, partim; bewégingsstelsel, vaatstelsel, 
ruggemerg en ruggemergzenuwen .......... 
Praktische oefeningen .................... 

Algemene weefselleer ... .' ................. 

Praktische oefeningen ... .. .... . . .. ... .... 

Algemene fysiologie ..................... . 

Praktische oefeningen ............. ... .... 

Algemene biochemie · . ...... . . . .. . ......... 

Praktische oefeningen ... ... ............. . 

Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer . 

11. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer ..... 

Bijzondere lessen over cytologie en 
microtechniek .......................... 

in groepen (1) eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

(90 uur/jaar) 
15 V2 -16 ~ 15 ~- ~6~ I 115~ -16~· 15%-16% 

(2) (2) (2) 
J. FAUTREZ 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) Led., 35 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

M. SEBRUYNS 11 V2 -13(1) I I 11 % -13(1) Led ., 35 

M. SEBRUYNS 24 uur / jaar Led., 35 

A. DE HEMPTINNE 9-10(1) 81/2 -9 V2 (2) 1 (37% uur /jaar) 8'h -9%(2) Led., 35 

A. DE HEMPTINNE (22 V2 uur/ jaar) 117-18_%(2) 17-18~ (2) Led., 35 

L. VANDEN- 9-10(1) 8%-9 1h(l) I 
DRIESSCHE 10-11(1) 9 1/t-10 %(1) (67 % uur / jaar) 8 Yz -91/2 (1) Led., 35 

L. VANDEN- I (45 uur/jaar) 

I 
14-17 14-17 

DRIESSCHE (2) 
f 

(2) Led ., 35 

J. SCHELL 10Yz-l Ph o>J (22% uur/jaar) Led., 35 

M. SEBRUYNS 15 uur/jaar Godsh., 4 

K. DIERICKX 120 uur/jaar Gods~ .• 4 

(2) tweede halfjaar 



N 
1.0 
~ 

1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

1. 

(}) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
r 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Beginselen der embyologie .............. . . K. DIERICKX 9-12(1) 

Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 
lichaam; partim: zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg eri ruggemergzenuwen), zintuigen, 
ingewanden ................. ... . . .... . ... J. FAUTREZ 67~ uur/jaar 

135 uur /jaar 
(*) (*) (*) (*) 

Praktische oefeningen .................... J. FAUTREZ 15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) 

Topografische ontleedkunde ............... J. FAUTREZ 14-15(3) 14-15(3) 14-15(3) 

Bijzondere. weefselleer ............ . ..... . . M. SEBRUYNS 8~-11~ (1) 

Praktische oefeningen (in groepen) ......... M. SEBRUYNS 24 uur/jaar -

Bijzondere menselijke biochemie ........... L. V ANDENDRIESSCHE 8~-11~(1) 

Praktische oefeningen (in groepen) ......... L. V ANDENDRIESSCHE 45 uur/jaar 

8~-9% 8~-9% 
Menselijke fysiologie · ..................... I. LEUSEN . 10-11 10-11 

14-17(1) 14-15(1) 14-17(1) 
Praktische oefeningen ....... .' ............ I. LEUSEN (*) (*) (*) 

Beginselen der psychologie ........... . .... A. EVRARD 11-12 11-12 (45 uur/jaar) 

FACULTATIEVE CURSUS: 
Demonstratielessen over embryologie ....... K. DIERICKX 30 uur / jaar 

---

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste helft van tweede halfjaar (*) in groepen 

Plaats 

Ac. Ziekenhuis 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 I 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Godsh., 4 



N 
\0 
VI 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donçierdag vrijdag zaterdag . 
A. VERPLICHTE CURSUSSEN: 

(I) Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen na het Je doctoraat. 10-11 (l) 

I. - a. Pathologische fysiologie theorie ....... I. LEUSEN 11-12(2) 11-12 11-12(2) 

a' Praktische oefeningen ......... .' .... I. LEUSEN 30 uur/jaar 

b. Pathologische biochemie ............. N. 10-11(1) 

2. - Pathologische ontleedkunde 
a. Theorie ............................ H. ROELS 12-13 12-13 

b. Praktische mi-croscopische Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
oefeningen ............................ H. ROELS 30 uur/jaar 

. 3. Beginselen· van geneesmiddelleer ........... A.DE SCHAEPDRYVER 10-11(2) 10-11(2) 10-11(2) 

4. - Bacteriologie met begrip van beginselen 
van parasitologie en de profylaxie van de 11-12(1) 
besmettelijke ziekten en hygiëne in ver- 12-13(1) 14%-15 Y2 10-11(1) 14-18(1) \' 

band met de microbiologie. 15%-16% (2) (*) 
A. Theorie .............................. E. NIHOUL (1) (15 u/jaar) 

a' Praktische oefeningen .................. E. NIHOUL Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
30 uur/jaar 

5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 14%-15% 14-18(1)(*) 
partim : gezondheidsleer .................. K. VUYLSTEEK (1) (15 u/jaar) 

Tit. : H. CLAESSENS 
6. Algemene heelkunde en bijzondere heelkunde Suppl.: E. VEYS 15Y2-18% 

partim : bewegingsstelsel .................. (partim 10 uur) (2) 

(11) Cursussen waarover examen wordt ajgeno-
men in het 2e doctoraat. 

7. ,Kliniek voor kinderziekten (1 e deel) .... · .... N. 15%-16% 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten ( 1 e deel) partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ··.··. R. PANNIER 1 6Y2 - 1 8 16'12-18 10 uur /jaar theorie 

·-
(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) in groepen 

' 
Plaats 

-

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
! 

I 

I 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 



N 
\.0 
0\ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

te Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag I donderdag! vrijdag I 
- algemene begrippen van de inwendige 

} 16\1-18 

' 
ziekten, inclusief geriatrie •••• 0 0 • ... ..... 

}' G. VERDONK -ziekten van de stofwisseling, inclusief J6Y: -18 20 uur / jaar theorie 
voedingsleer .......................... 

- besmettelijke ziekten ................... \ 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel ..... F. BARBIER 30 uur /j aar theorie( 0
) 

M. VAN DER 
- ziekten van het ademhalingsstelsel .. .. . .. - STRAETEN 30 uur / jaar theorie( 0

) 

- ziekten van de inwendige klieren en 
~ 

I 

bloedziekten .......................... A. VERMEULEN 30 uur / jaar theorie( 0
) 

- nierziekten ........... . .......... . . ... . S. RINGOIR 30 uur / jaar theorie( 0
) 

9. Fysische propaedeutica Blok -opleiding 
a. Theorie ..... ............ .... . . ...... . F. BARBIER 15 uur /j aar: Ie week van het academisch jaar 

a' Praktische oefeningen ........ ......... . F. BARBIER 30 uur / jaar 

I 0. Biochemische propaedeutica ll4lf2 -15Y: I 
I a . Theorie .............................. R. WIEME (22~uur/jaar) (2) 

a' Praktische oefeningen .... .... ...... . ... R. WIEME 75 uur/jaar 

(111) Cursus waarover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat ....................... 

IJ. Huisartsgeneeskunde • •••• •••• ••• 0 • ••••••• 

a. theorie ............................... N. 75 uur /j aar 

b. stage ................................ N. 150 uur te spreiden over de doctoraten 

(IV) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwin-
gen en Laboratorium: zie p. 302 en 303 

3. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 306 t.e.m. 308 
--

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) eventueel· te spreiden over meerdere studiejaren 

zaterdág Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 



N 
\0 
-..1 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

' 
2e Doctoraat in de genees~~ heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
(I) Cursussen waarover examen wordt 

afgenomen in het 2e doctoraat. 
l. Theoretische verloskunde 

a. Theorie .............................. M. THIERY 11-12(1) 

a' Praktische oefeningen . . ... . . .......... M. THIERY 30 uur/jaar 

2. Radiologie met inbegrip van de radio-diagnose 
a. Theorie ······················ ........ E. VAN DE VELDE 15-16Y2 (1) 

a. Praktische oefeningen (in groepen) ...... E. VAN DE VELDE JO uur/jaar 

3. Farmacod ynamie 
a. Theo.rie ••••••••••••••••••••••••• 0 •••• A. DE SCHAEPDRYVER 11-12(1) 10-11 (1) 11-12(1) 

a' Praktische oefeningen ................. A.DE SCHAEPDRYVER 30 uur/jaar 

4. Kliniek voor kinderziekten (2e deel) ........ N. 151h -161h 

5. Bijzondere · ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ..... R. PANNIER 161h-18 161h-18 10 uur /jaar theorie -
-algemene begrippen van de inwendige 

Ja. VERDONK } 16%-18 
ziekten, inclusief geriatie ........... : . .. I 

-ziekten van de stofwisseling, inclusief 161h-18 20 uur /jaar theorie 
voedingsleer ........................ , . 

- besmettelijke ziekten ................... 

- ~iekten van het Spijsverteringsstelsel .... . F. BARBIER ' 30 uur /jaar theorie (0
) 

M. VAN DER 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ....... STRAETEN 30 uur /jaar theorie (0

) 

-ziekten van inwendige klieren en bloed-
ziekten ............................... A. VERMEULEN 30 uur/jaar theorie (0

) 

--- ------- __ · __ 

(1) eerste halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

zaterdag Plaats 

81h -91h (1) Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh : 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 



N 
\0 
00 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

-
2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

-

' 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- nierziekten ....... . .. . ..... . ........... S. RINGOIR r 30 uur /jaar theorie (0
) 

6. Algemene heelkunde uitgezonderd bewegings- 10-11(2) 
stelsel en bijzondere heelkunde uitgezonderd 11-12(2) 
bewegingsstelsel : theorie ....... .. ... . . . . . . F. DE ROM 12-13 

7. Medische psychologie en algemene 
psychopathologie .......... .. .. . .......... N. 30 uur/jaar 

8. Biochemische propaedeutica 1 4lf2 - 1 5lf2 
a. Theorie ....... . ................... . . . R. WIEME (22lf2 uur / jaar) (2) 

.. a' Praktische oefeningen ........ . ......... R. WIEME 75 uur/jaar 

(11) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het Je doctoraat 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties (1 e deel) ........... H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14% ~ 15lf2 

10. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 15lf2-16lf2 
van de geestesstoornissen - 1 e deel ......... E. VERBEEK (1) 

(lil) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het 4e doctoraat 

. 11. Neurologische kliniek, 1 e jaar . . .. . ........ H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 1 4lf2 - 1 5Yz 

12. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 1 e jaar . H. CLAESSENS 8-9(2) 

13. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de "' r-
chirurgie van het bewegingsstelsel, 1 e jaar : 
klinische lessen .......................... F. DEROM (20 uur/jaar) 12-13 15%-16% 

14. De geneeskundige kliniek, 1 e jaar (210 uur) 
partim: R. PANNIER 10-11 10-11 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. . .. 12-13 

-
(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac . Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 
' 

Ac. Ziekenh. 

"Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

- algemene begrippen van de inwendige 

}a. VERDONK } ziekten, inclusief geriatrie .......... . ... -- ziekten van de stofwisseling, inclusief 10-11 10-11 ,, 
voedingsleer •••••• 0 •••••••••••••••••• • 12-13 

- besmettelijke ziekten ......... . ........ . 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel ••• 0 0 F. BARBIER 10-11 
., 

10-ll 
--

- ziekten van het ademhalingsstel~l .. . . ... M.VAN DER STRAETEN (
0

) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten .......................... A. VERMEULEN 10-11 10-11 

- nierziekten ............................ S. RINGOIR (
0

) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

15. Obstetrische kliniek., te jaar .......... _ ..... M. THIERY 12-13 

16. Kliniek voor kinderziekten, Je jaar ......... N. 10-11 11-12 11-12 

17. Huisartsgeneeskunde ..................... 
a. theorie ............................... N. ~ 30 uur/jaar 

b. seminaries ............................ N. 30 uur/jaar 

c. stages ............................. . . . N. 150 uur te spreiden over de doctoraten 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in 
groepen), in de diensten: zie p. 302 en 303. 

B. FACULTATIEVE -CURSUSSEN : 
zie pp. 306 t.e.m. 308 · 

-----(1) tweede halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

Plaats 

I 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 

\ 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 
> 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. - VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(I) Cursussen waarover examen wordt ajge-

nomen in het Je dQctoraat. 
1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 

van de ziekten van het zenuwstelsel met 
H. VA~ER EECKEN klinische demonstraties (2e deel) . .......... 15 uur/jaar Ac .__Ziekenh . 

2. Beginselen van de gerechtelijke geneeskunde 
met demonstraties ........................ 1. TIMPERMAN ·141h-151h 151h -16~ Ac. Ziekenh. 

I 
3. Grondbeginselen van de ge1;1eeskundige 

plichtenleer .............................. R. DIERKENS 161h-171h Ac. Ziekenh. 
w 
8 
I 

4. Begrippen van bijzondere klinieken : 
a) Beginselen van de urologische kliniek met ' I 

praktische oefeningen .................. N. 30 uur theorie + 30 uur prak. oef. Ac. Ziekenh. 
~. 

b) Beginselen van de gynaecologische kliniek D. VANDEKERCKHOVE 161h-171h 
'-

Ac. Ziekenh. 

c) Beginselen van de oor-, neus- en keel-
· heelkundige kliniek .................... P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

d) Beginselen van de oogheelkundige kliniek 1. DE LAEY 12-13(1) Ac. Ziekenh. 
15Y:z-16Y:z(2) 

e) Beginselen van de dermatologische en 151h-161h 
syfiligrafische kliniek .... ........... .. . A. KINT (l) 10-11 / . Ac. Ziekenh. 

f) Fysiotherapie, partim : radiotherapie ...... A. DE SCHRYVER 161h-171h (15 uur /jaar) Ac. Ziekenh. 

Tit.: H. CLAESSENS 
g) Fysiotherapie, met uitzondering van de Suppl. : E. VEYS 151h-161h 

radiotherapie •••••••••••••• 0 •••••••••• partim : 8 uur (l) 9-10(1) Ac. Ziekenh. 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 151h-161h 
van de geestesstoornissen - 2e deel ......... E. VERBEEK (2) Ac. Ziekenh. 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
/ 
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- FACULTEIT VAN DE GENEESKÜNDE 
I .... . 

Je Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim : sociale geneeskunde ............... K. VUYLStEEK I 10-11 (I) 

7. Farmacotherapie .......................... Tit.: A. J!E SCHAEP-
I 

DRYVER 
Suppl.: M. BOGAERT 141h-151h 

(11) Cursussen waarover èxamen wordt ajge-
nomen in het 4e doctoraat 

8. Pathologische ontleedkunde met daarbij-
horende demonsfraties (demonstraties en 

I 
lijkschouwingen) .......................... H. ROELS (45 uur/jaar) 

9. Kliniek voor kinderziekten, 2_e jaar . ........ N. 10-11 11-12 11-12 

10. Geneeskundige kliniek, 2e jaar (210 uur) 
partim: 45 uur /jaar theorie 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .... R. PANNIER 45 uur /jaar praktische oefeningen . ' 

- algemene begrippen van de inwendige 

} G. VERDONK} 
ziekten, inclusief geriatrie ............. 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 45 uur / jaar theorie 
. · . voedingsleer . ........................ 45 uur / jaar praktische oefeningen 

-besmettelijke ziekten ................... 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel .... F. BARBIER 15 uur theorie + 45 uur praktische oefeningen/jaar 

- ziekten van het ademhalingsstdsel ...... M.VAN DER STRAETEN 3Q uur /theorie + 90 uur praktische oefeningen/jaar (0
) 

) - ziekten van de inwendige klieren en - . 
bloedziekten ........... . ............. ·A. VERMEULEN 15 uur theorie + 45 uur praktische oefeningen/jaar 

- _nierziekten .......... . · ........ : ....... S .. RINGOIR 30 uur / theorie + 90 uur prak"tische oefeningen/jaar (0
) 

11. Chirurgie van het bewegingsstelsel 2e jaar .. H. CLAESSENS 8-9(2) 
. . 

I 
.. 

(2) tweede halfjaar (0) eventueel te spreiden over v'erschillende studiejaren 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

~c. Zi~kenh. 

Ac. Ziekenh. 
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: FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de 
chirurgie van het bewegingsstelsel, 
2e jaar: Klinische lessen . . . . . . . . . . . . . . . . . F. DEROM (20 uur / jaar) 12-13 15~ -16~ Ac. Ziekenh. 

13. Obstetrische kliniek, 2• jaar . . . . . . . . . . . . . . M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

14. Neurologische kliniek, 2• jaar . . . . . . . . . . . . H. VANDER EECKEN (15 uur/ jaar) - 14Y2-15Y2 Ac. Ziekenh. 

' 11-12 
15. Beginselen van de psychiatrische kliniek . . . E. VERBEEK (30 uur / jaar) 12-13 Ac. Ziekenh. 

16. Huisartsgeneeskunde ............... . ... . 
a. seminaries ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 30 uur/ jaar Ac. Ziekenh. 

b. stage .......................... . -. ... . _ N. 150 uur te spreiden over de doctoraten 

(III) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwin- f 
gen en Laboratorium (in groepen) in de 1 R. PANNIER 
diensten G. VERDONK 

I_ Interne kliniek en -polikliniek . . . . . . . . . . . . - A. VERMEULEN ~ 
. . R. WIEME 

s. RINGOIR I 

M. VAN DER 
, STRAETEN 8-11 8-10 8-10 8-I 1 Ac. Ziekenh. 

2. Pediatrische kliniek en -polikliniek . . . . . . . . N. 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

3. Praktijk van de algemene chirurgie, kliniek 
en polikliniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. DEROM 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

4. De obstetrische kliniek en -polikliniek .. . , . M. THIERY 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

5. Kliniek en polikliniek voor radiotherapie en 
kerngeneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. DE SCHRYVER 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac . Ziekenh. 

6. Dermatologische polikliniek en kliniek . . . . . A. KINT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

B. 

Leergangen 

Oogheelkundige polikliniek en kliniek .. ... 

Polikliniek en kliniek voor neus-, keel- en 
oorziekten ..... . ............ ... .... . .... 

Gynaecologische polikliniek en kliniek ..... 

Urologische polikliniek en kliniek ........ . 

Kliniek en polikliniek voor geestesziekten .. 

Kliniek voor fy.siotherapie ................ 

Polikliniek en kliniek voor neuwlogie ..... 

Laboratorium anatomo-pathologie ....... . 

Laboratorium gezondheidsleer ............ 

FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
zie pp. 306 t.e.m. 308 

-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE ' 

Je Doctoraat in de ge~ees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. DE LAEY 8-11 8-10 8-10 - 8-11 Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

D. VANDEKERCKHOVE 8-11 8-10 8-10 . 8-11 Ac. Ziekenh. 

N. 8-11 8-11 8-11 8-11 8~ 11 8-11 Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh, 

H. CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. VANDER 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-ll 
. 

-
I 

' 
~ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE ' ' 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde ' 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/12/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo hij niet door getuigschrift bewijst: Je: dat hij, gedurende ten minste twee jaar, met ingang van het tijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kimdidaat 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 prÖeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht · werd in de zie-
kenhuisdiensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. 

De kliniekgetuigséhriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitaire kliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd en getekend, hetzij door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitaaldienst, die door de Universiteit 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 Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN, waarover exa-
men wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en Je doctoraat : 
1. Kliniek voor kinderziekten .............. N. Ac. Ziekenh. 

2. Geneeskundige kliniek .................. ~ S. RINGOIR M. VAN DER 
STRAETEN ; 

R. PANNIER 
G. VERDONK 
A. VERMEULEN 

' F. BARBIER Ac. Ziekenh. 

J. Chirurgie van het bewegingstelsel : 
te volgen gedurende het 2e en het. Je ' 

doctoraat ........... · .............. . ... H. CLAESSENS Ac. Ziekenh. 

4. Neurologische kliniek H. VANDER EECKEN ' Ac. Ziekenh . ............. ..... 
5. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de -

chirurgie van het bewegingsstelsel : te vol-
gen gedurende het 2e en het Je doctoraat F. DEROM Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

Te volgen gedurende het 2•, 3• en 4• doctoraat : 
7. Obstetrische kliniek, I•, 2• en 3• jaar ..... . 

Te volgen gedurende het 3• doctoraat : 
8. Pathologische ontleedkunde met daarbij-

horende demonstraties (demonstraties van 
lijkschouwingen) ........................ 

9. Beginselen van de psychiatrische kliniek .. . 
Te volgen gedurende alle doctoraatsjaren : 
10. Huisartsgeneeskunde ..... ... ...... ...... 

I 

-
" 

I 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE \ 

4e !>octoraat 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 Ac. Ziekenh. 

-
N . 60 uur theorie, 60 uur seminaries, 150 uur stage Ac. Ziekenh. 

I 

. 

-

I 
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FACULTEIT ·VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

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

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
(I) Theoretische cursussen 1 

1. Beginselen van de leer der mondziekten .. N. 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2. Orthopedie ............................ H. CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het academisch jaar Ac. Ziekenh. 

3. Tropische geneeskunde en tropische 
ziekten .......................... ..... N. 37 Y2 uur /jaar Ac. Ziekenh . 

4. Cardiologie ............ ·········· ..... R. PANNIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 5. Dieetleer .............................. G. VERDONK 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

w 
~ 

6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 
(klinische lessen) ....................... F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 7. Neurochirurgie (klinische lessen) ......... L. CALLIAUW I 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

8. Plastische chirurgie (klinische lessen) ..... G. MATTON 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

9. Beginselen van de anesthesie ............ G. ROLLY 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

(11) Praktische oefeningen en klinieken 
I 

Laboratorium voor onderzoekingen in de 
pathologische ontleedkunde ............... H. ROELS 

2. Laboratorium voor onderzoekingen in de ' parasito-bacteriologie ................... E. NIHOUL 

3. Laboratorium voor onderzoekingen in de De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
fysiopathologie" ........................ I. LEVSEN gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

4. Laboratorium voor onderzoekingen in de 
farmacodynamie ....................... A. DE SCHAEPDR YVER 

5. Laboratorium voor onderzoekingen in de 
, 

hygiene en de sociale geneeskunde ....... K. VUYLSTEEK 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

. 19. 

20. 

21. 

22. 

Leergangen 

Labqratorium voor onderzoekingen in 
gerechtelijke geneeskunde . . ... . .. .... . . . . 

Praktische oefeningen in de geneeskundige 
kliniek ............................. . . .. 

Kliniek en polikliniek der kinderziekten .... 

Raadpleging voor zuigelingen . . . . . .... ... . 

Verloskundige kliniek en polikliniek ....... 

Gynaecologische kliniek en polikliniek .... . 

Psychiatrische kliniek en polikliniek . . . ... . 

Urologische polikliniek en kliniek ......... 

Polikliniek voor neus-, keel- en oorziekten . 

Oogheelkundige polikliniek .. . .... . ...... . 

Dermatologische polikliniek .............. 

Neurologische polikliniek en kliniek . .. .... 

Toepassingen en demonstraties van de 
radiotherapeutische technieken ..... . ...... 

Orthopedische heelkunde : klinische en 
technische demonstraties ......... .. ....... 

Praktische oefeningen in de fysiotherapie .. 

Praktische oefeningen in de radiologie .. . . . 

Praktische oefeningen in de cardiologie .... 
- --- --

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in d~ geneeskunde 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrij~ag I zdterdag I Plaats 

J. TIMPERMAN 

S. RINGOIR 
M . VAN DER STRAETEN 

( 

F. BARBIER 
R. PANNIER 
G . VERDONK 
A . VERMEULEN 

N. 

N. 

M. THIERY 

D. VANDEKERCKHOVE 

E. VERBEEK De werkzaamheden in de klinische diensten en de l::tboratoria 
gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

N . 

P. KLUYSKENS 

J. DE LAEY 

A . KINT 

H. V ANDER EECKEN 

A. DE SCHRYVER 

I 
H. CLAESSENS 

H. CLAESSENS 

E . VAN DE VELDE 

R. PANNIER 
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24. 

25. 
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26. 

27. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Deotoraten in de geneeskunde 

Leergangen Titularis 

Praktische oefeningen in de dieetleer ...... I G. VERDONK 

Praktijk van de behandeling van de geestes-
ziekten ...... . .... .. .................... I E. VERBEEK 

Praktijk der thorax- en cardiovasculaire 
èhirurgie ...... . ....................... . 

Praktische oefeningen in de algemene heel
kunde: klinische ·en technische demonstra-
ties ........ ... ........................ . 

Praktijk der neurochirurgie .. ........... . 

Praktijk der pl~stische chirurgie ......... . 

F. DEROM 

F. DEROM 

L. CALLIAUW 

G. MATTON 

De anesthesiologische kliniek ........ . . . . . I G. ROLL Y 

h 

maandag 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
gaan door elke dag van 8 u. to't 12 u . en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 

I 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de ane~thesiologie 
/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De fysiopathologie der anesthesie .... ~ .... .. I. LEUSEN 17-18Y2 Ac. Ziekenh. 

2. De famacologie der anesthesie ............. N. 11'12 -13 Ac. Ziekenh. 

3. De serologie van de bloedtransfusie ........ G. VERDONK 5 uur ( jaar theorie Ac. Ziekenh. 
' 

4. Technologie van de anesthesie ............. G. ROLLY 16-17 (15 uur/jaar theorie) Ac. Ziekenh. 

5. Praktische stage in de anesthesie ........... G. ROLLY 300 ' uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Vooraleer dit getuigschrift te verkrijgen, wordt een praktische opleiding van 2 jaar vereist (G. ROLL Y). Bovendien wordt op het einde van het tweede jaar, een 
w examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (1. LEUSEN, N., G. VERDONK en G. ROLLY). 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygi~nist (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag j dinsdag j woen;dag j donderdag j vrijdag j zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJK 
BASISPROGRAMMA 

1. Hygiëne van het milieu 
a. partim : hygiëne ...................... K. VUYLSTEEK 60 u. (*) A.Z. 

a' Praktische oefeningen ................. K. VUYLSTEEK 30 u. (*) A.Z. 

b. partim : ontledingsmethoden in verband 
met lucht-, bo~em en waterveront- - .--

reiniging ••••••••••••••••••••••••••• 0 A. HEYNDRICKX 10 u. (*) 

b' Praktische oefeningen ................. A. HEYNDRICKX 10 u. (*) 

w 2. Voedingshygiëne ........................ G. VERDONK 20 u. (*) 
0 

3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten E. NIHOUL 30 u. (*) A.Z. 
-

a' Praktische oefeningen ................. E. NIHOUL 15 u. (*) A.Z. 

4. Beginselen van de algemene statistiek en van -

de epidemiologie 
I 

·a. partim: algemene statistiek ............ H. PICARO 20 u. (*) 

a' Praktische oefeningen ................. H. PICARO ~ 10 u. (*) 

b. partim : epidemiologie ................ K. VUYLSTEEK 30 u. (*) ' A.Z. 

b' Praktische oefeningen .. .............. K. VUYLSTEEK 10 u. (*) A.Z . 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie ......... N.( K. VUYLSTEEK) 15 u. (*) -
6. Medico-sociale wetgeving en organisatie . .. K. VUYLSTEEK 15 u. (*) A.Z. 

7. -Geneeskundige sociologie ................ K. VUYLSTEEK 20 u. (*) A.Z. 

8. Demografie ............................ K. VUYLSTEEK 20 u. (*) I A.Z. 

8' Praktische oefeningen ................... K. VUYLSTEEK ; 10 u. (*) A.Z. · 

(*) jaaruren 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

. Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

9. Geesteshygiëne .......................... E. VERBEEK 20 u. (*) A.Z. 
. 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ..... N. I 10 u. (*) J 

11. Principes van sanitaire opleiding .......... N. 5 u. (*) 

12. Grondbeginselen en methodes van de 

I radioprotectie ........................... 0. SEGAERT (10 u. (*)) .\. Led., 35 ' I 

12' Praktische oefeningen 0. SEGAERT (8 u. (*)) I ................... 
I 

I I. MINSTENS EEN VAN DE VIJF ' 

I VOLGENDE VAKKENGROEPEN: 

(.U 
A. - Openbare hygiëne en menselijke 

..... oecologie . ..... 
Ia Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 

I eetwaren ............................... Tit.: J. PIJCK 20 u. (*) 

a' Praktische oefeningen ................... Suppl. :C. VAN PETEGHEM 20 u. (*) 

~a Bacteriologische en parasitologische analyse 
van drinkwater en voedingswaren ......... E. NIHOUL 6 u. (*) A.Z. 

a' Praktische oefeningen ................... E. NIHOUL - 20 u. (*) A.Z. 

3a Beginselen der tropische en geografische 
I 

geneeskunde ............................ N. 20 u. (*)• A.Z. 
~ 

a' Praktische oefeningen ······· ............ N. 20 u. (*) A.Z. 

4a Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie ............................. A. DE SCHAEPDRY-

VER 
. 

25 u. (*) A.Z. ' 

a' Praktische oefeningen ................... A. DE SCHAEPDR YVER 15 u. (*) A.Z. 

5 Hygiëne der verkeersmiddelen ............ N. (G. VERDONK) 5 u. (*) A.Z. 

(*) = jaaruren 

... 



' 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist 11 jaar) 

Leergangen ~ Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag_ Plaats 

6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer .......... , K. VUYLSTEEK 12 u. (*) A.Z. 

7. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater .............. N. (F. BOSCH) 10 u. (*) 

8. Oorzaken van milieuverontreiniging, _ 
á) partim : industriële .................... N. (G. FROMENT) 10 u. (*) 

I 

9. Industriële toxicologische normen in 
verband met. bouwen en exploitatiever-- I 

-gunningen en milieuhygiëne ..... ... ...... N. (A. HEYNDRICKX) 10 u. (*) 

w - 10. Grondslagen van de ruimtelÎjke ordening en 
stedebouw .............. .' ............... N. (M. ANSELIN) 10 u. (*) 

N 

11. Tntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet --

begrepen in voorgaand curriculum ........ _5 u. (*) 

B. - Arbeidsgeneeskunde 
Ia Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie met inbegrip van seminaries .... A. Dp SCHAEPDR YVER 25 u. (*) A.Z. 

a' Praktische oefeningen ................... A. DE SCHAEPDRYVER 
I 

15 u. (*) A.Z. 

2a Fysio-pathologie van de arbeid met inbegrip 
van seminaries .......................... I. LEUSEN 15 u. (*) A.Z. 

a' Praktische oefeningen ...... , ........ .. .. I. LEUSEN ' 6 u. (*) A.Z. 

3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten 
met inbegrip van seminaries 
partim: ................................ P. KLUYSKENS 12 u. (*) A.Z. 

partim : oogheelkunde ................... J. DE LAEY 6 u. (*) A.Z. 
-- --

(*) = jaaruren 



w 
w 

Leergangen 

partim : dermatologie .. .................. 

partim: ...... ......... . .... ............ 

partim: ................................ 

4a Industriële en beroepshygiëne, het voor-
komen van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving ..................... 

a' Bedrijfsbezoeken ........................ 

5a Beroepsoriëntering en -selectie van de nor-
male en van de gehandicapte arbeider, met 
inbegrip van de beroepsherklassering. 
partim: ................................ 

partim: ........... . ... ..... ........... . 

partim: .. . ... .. ............. : . .......... 

a' Praktische oefeningen •••••••••• 0 0. 0 ••••• 

partim: ...... . ..... . ................... 

partim ·: . . ......... ... ........ .......... 

6. Beginselen van de industriële technologie 
met inbegrip van seminaries .......... ' ... . 

7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 
uit de arbeidsongevallen en beroepsziekten, 
de gerechtelijke geneeskundige aspecten er-
van en de wettelijke vergoedingen .. ....... 

8. Psychologie en pçychopathologie van de 
arbeid ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 

·(*) jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

A. KINT 7 u. (*) A.Z. 
. 

K. VUYLSTEEK 20 u. (*) A.Z. 

H. CLAESSENS 15 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 30 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 45 u. (*) A.Z. 

A. EVRARD I 13 u. (*) ) Pastemlaan, 2 

H. CLAESSENS 6 u. (*) } A.Z. ! 

K. VUYLSTEEK 6 u. (*) } A.Z. 

N. 5 u. (*) -

H. CLAESSENS 5 u. (*) A.Z. 

A. VLERICK 5 u. (*) 

H. CLAESSENS 15 u. (*) A.Z. 
I 

A. · EVRARD 10 u. (*) Pasteurlaan, 2 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE J 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 
' 

Leergangen Titularis ,;"aandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

9. Speciale technieken, aangepast aan de 
arbeidsgeneeskunde 
partim: audiometrie ..................... P. KLUYSKENS 5 u. (*) 
praktische oefeningen .................... 5 u. (*) A.Z. 

partim: thorax-röntgendiagnose ........... E. VAN DE VELDE 5 u. (*) 
praktische oefeningen .................... 5 u. (*) A.Z. 

-
partim: laboratoriumtechnieken .......... K. VUYLSTEEK 5 u. (*) 
praktische oefeningen .................... 5 u. (*) A.Z. 

10. Praktijkstage in één of meer arbeidsgenees-

w kundige diensten ........................ acht weken/jaar 
...... 
+::- C. - Schoolhygiëne 

l. Hygiëne van het schoolmilieu ............. N. (G. VERDONK) 5 u. (*) 

2. Hygiëne van. de scholier 
partim: ................................ P. KLUYSKENS 3 u. (*) A.Z. 

partim : oogheelkunde .................... J. DE LAEY 2 u. (*) A.Z. 

partim: ................................ N. 3 u. (*) A.Z. 

partim : dermatologie .................... A. KINT 3 u. (*) A.Z. 

partim: ................................ H. CLAESSENS 4 u. (*) A.Z. 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ........ N. 25 u. (*) 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding .... J.L. PANNIER 10 u. (*) Watersportlaan, 2 

5. Biometrie van het kind en van de adolescent J.L. PANNIER 10 u. (*) Watersportlaan, 2 

6. Psychologie van het kind . ............... H. VANDER EECKEN 15 u. (*) A.Z. 

(*) = jaaruren 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 
, 

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

7. Beginselen van de opvoedkunde .......... R. VERBIST 10 u. (*) 

I 8. Organisatie van het onderwijs en hiermede 
verband houdende wetgeving ............. A. DE BLOCK 10 u. (*) 

9a Schooloriëntering en principes van 
beroepsoriëntering ....................... A. EVRARD 10 u. (*) Pasteurlaan, 2 

a' Praktische oefeningen •••••••••••••• 0 •••• A. EVRARD ,.. 6 u. (*) Pasteurlaan, 2 

10a Medico-sportselectie ..................... J.L. PANNIER lO u. (*) Watersportlaan, 2 

a' Praktische oefeningen ................... J.L. PANNIER 6 u. (*) Watersportlaan, 2 

I D. - Sociale Hygiëne 
w I. Techniek van de sanitaire opvoeding en het .... 
VI voorkomen van ongevallen ............... N. 10 u. (*) A.Z. 

I 2. Hygiëne van de moeder .................. M. THIERY 6 u. (*) A.Z. 

3. Hygiëne van het kind .................... N. 10 u. (*) A.Z. 

4. Gerontologie ............................ G. VERDONK 15 u. (*) A.Z. 

5. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten .. K. VUYLSTEEK 15 u . (*) A.Z. 
~ 

6. Sociale plagen .......................... K. VUYLSTEEK 10 u. (*) A.Z. 

7a. De medico-sociale werken .. .... .. ... ..... N. (K. VUYLSTEEK) lO u . (*) -
a' Praktische oefeningen ................... N. (K. VUYLSTEEK) 10 u. (*) 

... 
8. De sociale zekerheid ..................... K. VUYLSTEEK 6 u. (*) A.Z. 

9. De vergelijkende sociale wetgeving ........ K. VUYLSTEEK 5 u. (*) A.Z. 

10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... ..... K. VUYLSTEEK 12 u. (*) A.Z. 

(*) = jaaruren 



w -0'\ 

' 

I 

Leergangen 

IJ. Seminaries over programmatie 
partiro: ................................ 

partiro: ................................ 

partiro: ................................ 

E. - Radioprotectie 
Ia Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ...... 

a' Praktische oefeningen ••••••••••• 0 ••••••• 

2a Klinische stralingsdosimetrie .............. 

a' Praktische oefeningen •••••••••••• 0 •••••• 

3a Radiobiologie en stralingspathologie ....... 

a' Praktische oefeningen ................... 

4a Radioprotectie en wetgeving .............. 

a' Praktische oefeningen ................... 
5. Gespecialiseerde stage in een arbeidsgenees-

kundige dienst .......................... 

(*) jaaruren (I) eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I ~oensdag I donderdag i· vrijdag I zaterdag Plaats 

E. NIHOUL 4 u. (*) A.Z. 
I 

K. VUYLSTEEK 4 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 4 u. (*) A.Z. : 

0. SEGAERT 9-10~ (2) 1 30 u.(*) Led., 35 

0. SEGAERT 20 u. (*) -

A. DE SCHR YVER 20 u. (*) 

A. DE SCHRYVER 15 u. (*) 

A. DE SCHR YVER 20 u. (*) 

A. DE SCHRYVER 10 u. (*) 

0. SEGAERT 10ih-12(2) I 10 u.(*) Led., 35 

0. SEGAERT 10 u. (*) 

3 weken 

!' 

,. 

-
1 

(2) tweede halfjaar N.B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvang van het academisch jaar. 



w .... 
....,J 

1. 

2 . 

3. 

Leergangen 

Seminaries over~ arbeidsgeneeskunde, partim : 

Gespecialiseerde stage in een 
arbeidsgeneeskundige dienst ............... 

Doormaken van een ~tage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten ......... 

- een verzekeringsorganisme voor 
arbeidsongevallen ... . ................. 

- een revalidatiecentrum .... .. ........... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde (1 jaar studie) 

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

H. CLAESSENS 
A. DE SCHAEPDRYVER 
N. 
P. KLUYSKENS 
1._ LEUSEN 
E. NIHOUL 
H. PICARO 

j 

26 uur/jaar 
A. KINT 
H. VANDER EECKEN 
E. VERBEEK 
G. VERDONK 
A. VLERICK 
K. VUYLSTEEK 

2 maand 

I week 

I week 

I week 

c 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

- Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
y 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

I. A. Cursussen gedoceerd aan de 
Rijksuniversiteit te Gent 

1. Beginselen van de algemene statistiek en I 

van de epidemiologie, 
a. partim : algemene statistiek ............. H. PICARO 20 u. 

b. partim: epidemiologie ................... K. VUYLSTEEK 30 u. 

2. Demografie . .. ··········· ................ K. VUYLSTEEK 10 u. 

3. Geneeskundige sociologie ................. K. VUYLSTEEK 20 u. 

4. Fysio-pathologie van de arbeid 0 ••••••••••• I. LEUSEN 15 u. 
w -00 5. Pathologie en kliniek der beroepsziekten, 

a. partim: arbeidspathologie van het 
locomotorisch stelsel ................... H. CLAESSENS 10 u. 

b. partim : interne arbeidspathologie ....... K. VUYLSTEEK 10 u. 

6. ~eroepsoriëntering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte arbeider, ' ~ 

a. partim: locomotorische aandoe!lingen ... H. CLAESSENS 6 u . 

a' Praktische oefeningen .................. H. ÇLAESSENS 9u.(*) 

b. partim: algemene ziekten ......... . .. .. K. VUYLSTEEK 6 u . 

b' Praktische oefeningen . ................. K. VUYLSTEEK 9u.(*) 
·> 

. 7. Absenteïsme, medische keuring en 
simulatietechniek ......................... N. 15 u. 

B. Cursussen gedoceerd in een andere 
universitaire instelling. 

1. Sociaal recht en medisch verzekeringsrecht -
(K.U.L.) ................................ J. VIAENE 30 u. 

(0) totaal aantal uren per jaar (*) waarvan 5 u. samen te volgen met de geneesheer-hygiënisten, groep: arbeidsgeneeskunde 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

H. DE GEEST 
2. Organisatie van de sociale verzekering R. VANDEN-

(K.U.L.) ................................ DRIESSCHE 30 u. 

.R. VANDEN-
3. Sociale geneeskun~e (K.U.L.) ............. DRIESSCHE 22~u. 

4. Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid 
(K.U.L.) ................................ D. LAHAYE 60 u. 

5. Arbeidspsychologie en psychopatologie 
(K.U.L.) ................................ P. VERHAEGEN 15 u. 

6. Ziekte- en sterftekansberekening voor de 
t..J verzekering (life tables) (U.l.A.) ....... . ... A. MEHEUS 22l!zu. -\C) 

7. Historisch en vergelijkend onderzoek van het 
medisch verzekeringsrècht (burgerrechtelijke 
en sociaal rechtelijke verzekeringsstelsels 1. VAN 
(U.l.A.) .......... ................... .. . STEENBERGE 15 u . 

8. · Arbeidspathologie, partim (U.I.A.) ........ W. EYLENBOSCH 10 u . 

II. Seminaries over verzekeringsgeneeskunde, H. CLAESSENS 5u.(*) 
partim: ................................. I. LEUSEN 5u.(*) 

H. PICARO 5u.(*) 
K. VUYLSTEEK 5u .(*) 

.. 

I 

(0) totaal aantal uren per jaar (*) waarvan 2 u. samen te volgen met de cursus «Seminaries over arbeidsgeneeskunde» (lic. arbeidsgeneeskunde) 



w 
N 
0 

Het enig examen ter verkrijging van de graad van 
licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde - dat 
ten vroegste in het academisch jaar, volgend op 
datgene waarin het getuigschrift van aanvullend 
onderwjs in de verzekeringsgeneeskunde werd 
bekomen, mag afgelegd worden - omvat het 
indienen en het verdedigen van een verhandeling 
over een origineel onderwerp dat betrekking heeft 
op de verzekeringsgeneeskunde. 

De verhandeling moet aan de examencommissie 
voor de door haar vastgestelde datum worden 
voorgelegd. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de verzekeringsgenees~unde 



w 
N .... 

l. 

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 sportgenees-
kunde .............. ··················· 
Sport bij gehandicapten .................. 

Wetgeving .............................. 

Seminaries over bijzondere sportmedische 
vraagstukken ........................... 

Stage in de sportgeneeskunde: 
a) sporthygiëne ......................... 

b) training ............................. 

'-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de sportgeneeskunde 

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

I. LEUSEN 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

J.L. PANNIER lO uur theorie en 15 uur prakt. oef./jaar Watersportl., 2 

J.L. PANNIER 5 uur theorie en 25 uur prak. oef./jaar Watersportl., 2 

R. CLAEYS 30 uur theorie/jaar Watersportl., 2 

R. CLAEYS 15 uur prakt. oef./jaar Watersportl., 2 

A.DESCHAEPDRYVER 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS lO uur theorie en l maand prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS lO uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

R. DIERKENS 5 uur theorie/jaar 

R. CLAEYS 15 uur theorie/jaar W atersportl., 2 

K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

J.L PANNIER 14 dagen praktische oefeningen Watersportl., 2 
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1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Aanvullend onderwijs in __ de kerngeneeskun de, partim: in vitro-testen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ....... 0. SEGAERT 30 u . 
-

Praktische oefeningen ··········· · ··· · ···· 0. SEGAERT 20 u. 
" 

Kernchemie ····· · ··················· ·· ·· A. CLAEYS I5 u. 
. 

Praktische oefeningen .... . ... . ......... . . A. CLAEYS 30 u . 

Radiobiologie en stralingspathologie .... . ... A. DE SCHRYVER 10 u. 

Praktische oefeningen ..... . ... . .......... A. DE SCHRYVER 10 u. 

Radioprotectie en wetgeving .......... ... .. 0. SEGAERT IO u. 

Praktische oefeningen ···················· 0. SEGAERT 10 u. ; 

Methodologie van de radiochemische 

} teltechnieken ................. ....... . . . . A. DE LEENHEER 15 u . van 9-10lh alle dagen van de I oe en II e week Farm. lnst . 

Praktische oefeningen ······ ········· ·· ··· A. DE LEENHEER 30 u. Aud., 2 

Principe en toepassing van de 
radio-immunologische en radio-
isotopen-bepaling in vitro ................. R. WIEME I5 u . I 

Praktische oefeningen ··· · ···· · ·· · · · . . .... R. WIEME 30 u. 

Stage in een universitair laboratorium of in 
een door de universiteit erkend klinisch 
laboratorium van een ziekenhuis dat dagelijks 
radio-isotopen in vitro voor diagnostische 
doeleinden aanwendt en dat daartoe gemach-
tigd is door het departement voor hygiëne 
van het Ministerie van Volksgezondheid. 

I jaar 



w 
N w 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne geneeskunde 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

1. Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ........ 0. SEGAERT 30 u. 

1' Praktische oefeningen ................. .. .. 20 u . 

2. Kernchemie ................. ... , ......... A. CLAEYS 15 u . 

2' Praktische oefeningen .............. . ..... 30 u. ".. 

'' 
3. Radiobiologie en stralingspathologie ........ A. DE SCHRYVER 20 u. 

3' Praktische oefeningen ................... . 10 u . 

4. a. Radioprotectie en wetgeving ............ 0. SEGAERT 10 u. 

a' Praktische oefeningen .................. 10 u. 

b. Klinische stralingsdosimetrie ............ A. DE SCHRYVER 20 u. 

b' Praktische oefeningen ················· 15 u. 
H 

5. Nucleair-medische instrumentatie ..... ..... 0. SEGAERT 15 u . 

5' Praktische oefeningen ..................... 30 u . 

6. Toegepaste statistiek en informatiek ........ P. DINGENS 15 u. 

7. a. Klinische toepassingen der radio-
elementen in vivo .......... ············· A. DE SCHRYVER 15 u . ( 

a' Praktische oefeningen .................. 30 u. gespreid over 1 jaar 

b. Principe en toepassingen der radio-
immunologische en radioisotopenbepalin-
gen in vitro ........................... R. WIEME 15 u. 

b' Prakti~che oefeningen ··········· ...... 15 u. 

8. Klinische stages in een dienst voor 2 jaar (waarvan I jaar kan worden volbracht als stage 
Inwendige ziekten, respektievelijk een daar- tot het bekomen van het getuigschrift van 
toe geëigende multidisciplinaire dienst ...... Specialist in de Inwendige geneeskunde) 

- -

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

/ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de radiotherapie en kerngeneeskunde (*) 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woens~ag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 
.. 

I. Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ....... N. (0. SEGAERT) 30 u. 

I' Praktische oefeningen ···················· 20 u. 

2. Kernchemie N. (A. 15 u. 
~ . ............................. 

2' Praktische oefeningen 
CLAEYS) 

30 u. .................... 
3. Radiofarmaca . .......................... N. (A. 15 u. 

3' Praktische oefeningen .................... 
HEYNDRICKX) 

20 u. 

4. Radiobiologie en stralingspathologie ........ N. (A. DE 20 u. 

Praktische oefeningen 
SCHRYVER) 

4' .................... 10 u. ~ 

5. a. Radioprotectie en wetgeving ............ N. (0. SEGAERT) 10 u. 

a' Praktische oefeningen .................. 10 u. 

b. Klinische stralingsdosimetrie ....... .... N. (A. DE 20 u . 
SCHRYVER) , 

.. 

b' Praktische oefeningen •••••••••••• 0 •••• 15 u . 

6. Nucleair-medische instrumentatie ....... .... N. (0. SEGAERT) 15 u . 

6' Praktische oefeningen .................... 30 u. 

7. Statistische methodes in de radiotherapie en 
kerngeneeskunde ........................ N. (P. DINGENS) 15 u. I 

7' Praktische oefeningen .................... 30 u. 

8. a. Klinische toepassingen der radioëlementen N. (A. DE 
in vivo ............................... SCHRYVER) 15 u. 

a' Praktische oefeningen .................. 30 u. 
---

(
0

) = Totaal aantal uren per cursus. 
(•) = Deze studie is alleen toegankelijk voor de houders van een brief waarin bevestigd wordt dat zij zich gedurende ten minste 3 jaar hebben gespecialiseerd in de radiotherapie. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de radiotherapie en kerngeneeskunde (*) 

Leergangen I Titularis 

b. Principe en toepassingen der radio-immu
nologische en radio-isotopenbepalingen in 
vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN. (R. WIEME) 

b' Praktische oefeningen ..... . ....... . .. . 

9. Klinische full-time stage (00
) •••••••••••••• 

rol I maandag I dins;ag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

-

15 u. 

30 u. 

2 jaar 

Plaats 

_(*) = Deze studie is alleen· toegankelijk voor de houders van een brief waarin bevestigd wordt dat zij zich gedurende ten minste 3 jaar hebben gespecialiseerd in de radiotherapie. 
(

0
) = Totaal aantal uren per cursus. 

(
00

) = Te volbrengen in een universitaire of door de universiteit erkende dienst voor nucleaire geneeskunde die dagelijks radio-isotopen in vitro en in vivo voor diagnostische 
doeleinden aanwendt en die daartoe gemachtigd is door het Departement voor Hygiëne van het Ministerie van Volksgezondheid . 
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N 
a-
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Leergangen 

1. Natuurkunde ............................ 

1' Praktische oefeningen .................... 

2. Scheikunde, partim : anorganische . ........ 

2' Praktische oefeningen ···················· 

3. Scheikunde, partim: metaalkunde .......... 

4. Scheikunde, partim: organische ............ 

4' Praktische oefeningen .................... 

5. Dier- en plantkundige biologie ............. 

5' Praktische oefeningen ..................... 

6. Begrippen van embryologie en 
embryologie van hoofd en hals ... : . ....... 

7. Begrippen van weefselleer en cytologie ...... 

7' Praktische oefeningen ••••• 0 •••••••••••••• 

8 . . Psychologie ............................. 

(0) totaal aantal uren per jaar Cl) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag _donderdag vrijdq_g zaterdag Plaats 

N. 60 u. BYl-10 15-18 Led., 35 

} vanaf ge Aud., 4 
week 

N. 56 u. theorie en praktijk later te verdelen Led., 35 

A. VAN Led., 35 
PETEGHEM 60 u. 15-17(1) 10-12(2) Aud., 2 

A. VAN 
PETEGHEM 56 u. 15-18 Le~., 35 

A. VAN 
PETEGHEM 22Y2 u. 8Yz-10(2) Led., 35 

Led., 35 
N. (E.GOETHALS) 67Yz u. 11Yz -13(2) 11Yz -13(2) 8Yz-10(2) Aud., 2 

Krijgslaan, 271 
N. (E.GOETHALS) 16 u. 14-18(3) 14-18(3) S4 

8Yz -10( 1) 10-11 'h (1) Led., 35 
N. 50 u. 10-11'12 (3) Aud., 4 

N. 32 u. 14-18(3) 14-18(3) Led., 35 Aud., 4 

8%-1 Ph (1) Godshuizen-
K. DIERICKX 21 u. (7 weken) laan, 4 

M. SEBRUYNS 45 u. 11% -13(1) 11% -13(1) Led., 35 

M. SEBRUYNS 24 u. .u ren later te bepalen (2) Godshuizenlaan, 2 

A. EVRARD 15 u. 8%-10(2) A.Z. Aud., D 

, 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) vier weken in tweede halfjaar en in groepen 



w 
N 
.....:a 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

./ 
{0) 

Leergangen 

Begrippen van ontleedkunde van het 
menselijk lichaam en ontleedkunde van 
de kauworganen ......................... 

Praktische oefeningen .................... 

Weefselleer van de kauworganen ........... 

Praktische oefeningen .................... 

Begrippen van fysiologie en van menselijke 
fysiologie en fysiologie van de kauworganen 

Praktische oefeningen .................... 

Begrippen van biochemie en van menselijke 
biochemie en biochemie van de kauworganen 

Praktische oefeningen .................... 

Algemene microbiologie, algemene 
immunologie ............................ 

totaal aantal uren per jaar (2) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

A. VANDEVELDE 90 u. 9-10lh 9-10lh Led., 35 

15-18(2) 15-18 
J. FAUTREZ 45 u. (8 weken) (7 weken) Led., 35 

M. SEBRUYNS 30 u. 11% -13(2) 11% -13(2) Pastemlaan, 2 

M. SEBRUYNS 24 u. u ren later te bepalen (2) Pastemlaan, 2 

A. DE 8%-10%(1) 8%-10%(1) A.Z. 
HEMPTINNE l05u. 8%-1 0(2) 8% -10(2) Aud., C 

A. DE A.Z. 
HEMPTINNE 45 u. uren later te bepalen Aud. C 

Led., 35 
J. STOCKX 67%u 14-15%(1) 11-12% Aud., 104 

J. STOCKX 45 u. 14-17(2) Led., 35 

14~-153.4(1) 10-11% Casinoplein, 24 
A. DEVOS 45 u. (1) (1) Aud. Max. 

-
' . 

tweede halfjaar (1) eerste halfJaar 
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00 

I . 

I. 

I' 

I' 

2. 

2' 

3. 

6. 

7. 

10. 

(0) 
(*) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

te Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen in de Jr Licentie. 
a. Begrippen van pathologische ontleed- I 

kunde ................ . .............. H. ROELS 45 u. I2-I3(1) 

b. Pathologische ontleedkunde van mond 
en tanden ··························· H. ROELS I5 u. 

Praktische oefeningen ................... H. ROELS 30 u. 

Microbiologie van mond en tanden ....... A. DEVOS I5 u. 

Praktische oefeningen ... . .......... · ..... A. DEVOS 20 u. 

Begrippen van pathologische fysiologie en 
van pathologische biochemie ............. E. LACROIX 60-u. I4-I6 

Begrippen van geneeskundige psychologie 
en van psycho-pathologie ................ A. EVRARD I5 u. 

Pathologie en semeiologie van mond, R. VAN 
tanden en kaakbeenderen . .......... . .... CLOOSTER 30 u. I6-I7 

a. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor de volwassene .. . ................ L. DERMAUT 45 u. I7-I8(1) 

b. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor het kind ........................ L. DERMAUT I5 u. I7-I8(2) 

alle 
a' Praktische oefeningen ................. L. DERMAUT 360u. dagen 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
van 8 -I2 en 13 -I7 . 

(1) eerste halfjaar 

~ 

donderdag vrüdag zaterdag Plaats 

I2-I3(I) A.Z. Blok B 

I4-I5(2) A.Z. Blok A 

I5-I7(2) 

I4-I51h A.Z. Blok B 
eerste IO w Aud. E 

I5% -I7% 
eerste IO w Casinopl., 24 

A.Z. Blok B 

11% -I2% 
(2) Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. 
A.Z. 

A.Z. 
Aud. E. 

A.Z. Aud. E. 

Campus Zwijnaarde 
(3)(*) Lab. Modelond . 

(2) tweede halfjaar (3) in groepen 



VJ 
N 
1.0 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

alle 
b' · Praktische oefeningen ................ L. DERMAUT 120u. dagen 

12. Prothese. 
a. Occlusie en kinesiologie van het 

stomatognatisch stelsel ................ J. DE BOEVER 30 u. 14'4-15'4 

d. Totale prothese ...................... N. 45 u. 

12' Praktische oefeningen .......... .... ..... N. 1055u 

14. Fundamentele technieken in verband met 
de tandheelkundige materialen ............ N. .30 u. 

alle 
14' Praktische oefeningen .......... ......... N. 200u. dagen (3)(*) 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne van 
mond en tanden ........................ L. DERMAUT 30 u. 

15' Praktische oefeningen ................... L. DERMAUT 90 u. 8Yz-11Yz 

Cursussen waarover examen wordt afgenomen in 
de 2e licentie. 

12. Prothese 
b. Kroon- en brugwerk ............. : .... J. DE BOEVER 52lf:u. 15%-17'4 

(0) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (3) in groepen 

--

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Campus Zwijnaarde 
(3 )(*) Lab. Modelond . 

A.Z. Aud. E 

lO-llY: 

Campus Zwijnaarde 
Lab. Modeland . 

8Y: -9Y: A.Z. - Aud. A 

Stom. 1nst. A.Z . 

16-17(1) A.Z. Aud. E 

Campus Zwijnaarde 

A.Z. Blok B 

(*) 8Yz-12lf: en 13lf: -17% 
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8. 

9. 

9' 

10. 

12. 

12' 

13. 

13' 

14' 

(0) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

a. Begrippen van heelkundige ziektenleer en R. VAN 
therapie, heelkunde van mond en tanden CLOOSTER 30 u. 17 ~ -18 \4 

R. VAN 
Kliniek van mond- en tandziekten ......... CLOOSTER 60 u. 14-16 

R. VAN \ '\ 

Praktische oefeningen .............. ...... CLOOSTER 60 u . (3)(**) (3)(**) (3)(**) 

a. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor de volwassene ................... 

L. DERMAUT 
45 u. 11-12 
f---

b. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor het kind ....... ....... ..... . ... . 15 u . 

a' Praktische oefeningen ................. 
L. DERMAUT 

360u. alle 
f---

b' Praktische oefeningen ... ....... ... ... 120u . dagen (3)(*) 

Prothese 
b. Kroon- en brugwerk (!) ............... J. DE BOEVER 52Yz u. ~i~ 15%-17 14 

c. Afneembare partiële prothese .......... N. 75 u. 14-17(3) 

alle 
Praktische oefeningen ................. N. l055u - dagen (3)(*) 

Dento-Maxillo-Faciale orthopedie . ....... L. DERMAUT 60 u. 11-12 

\ alle 
Praktische oefeningen ................. L. DERMAUT 360u. dagen (3)(*) 

Praktische oefeningen over Fundamentele 
technieken in verband met de tandheel- alle 
kundige materialen .. . .. . ....... ..... . N. 200u. dagen (3)(*) 

totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren ( !), leerstof gedoceerd in de 1 e licentie 
in groepen (*) = 8Yz-12Yz en 13 'h- 17 ih (**) = 814-11 en 1314-17 

zaterdag Plaats 

' Stom . .Inst. A.Z. 

Stom. lnst. A .Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

Aud. B. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

A.Z. Aud. E 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

A.Z. Aud . A. 

Stom. lnst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z . 
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4. 

4' 

5. 

8. 

9. 

9' 

10. 

11. 

11' 

(0) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Farmacologie ........ · ...... , ......... . .. N. 45 u. 16-17% 

Praktische oefeningen .................... N. 15 u. 17%-18 

a. Begrippen der oor-, neus- en keelheel-
kundige klinieken .................... P. KLUYSKENS 10 u. 

b. Begrippen der dermatologische klinieken A. KINT 10 u. 14%-15 ~ (2) 

laatste 10 
weken 

b. Begrippen van maxillo-faciale en . 14~-15~ 
plastische chirurgie ............... : ... G . MATTON 10 u. eerste 10 

weken 

R. VAN 
Kliniek van mond- en tandziekten ........ . CLOOSTER 60 u. 16-18 

R. VAN 
Praktische oefeningen ··················· CLOOSTER 60 u. (3)(**) (3)(**) 

a' Praktische oefeningen over Conserveren-
de tandheelkundige therapie voor de vol- alle 
wassene ............................. L. DERMAUT 360u. dagen 

b' Praktische oefeningen over Conserveren-
de tandheelkundige therapie voor het alle 
kind ........................ ' ........ L. DERMAUT 120u. dagen 

Parodontologische therapie ............ . .. J. DE BOEVER 15 u. 15-16(1) 

alle 
Praktische oefeningen •••••••••••••• 0 •••• J. DE BOEVER 30 u. dagen 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (1) eerste halfjaar 
in groepen (*) = 8%-12% en 13%-171h (**) = 8'1.-JJ en 13'1.-17 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-15(2) Stom. lnst. 
10 weken A.Z . 

Stom. lnst. 
A.Z. 

Stom. lnst. 
A.Z. 

Aud. B 
~ A.Z. I 

(3)(**) Stom. Inst. A.Z. 

Stom : lnst. 
(3)(*) A.Z. 

Stom. lnst. 
(3)(*) A.Z. 

Aud. B - A.Z. 

(3)(*) Stom. Inst. A.Z . 
-- - - ~-

(2) tweede halfjaar 
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12. 

12' 

13. 

13' 

15. 

16. 

(0) 

(3) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Jr Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag ·woensdag donderdag 

Prothese ............................... 15-16 

e. Chirurgische prothese en .inplantprothese, laatste . . 
parllm .............................. J. DE BOEVER 10 u. 10 weken 

18-19 .. 
e' Chirurgische prothese en inplantprothese, R. VAN laatste 

partim .............................. CLOOSTER 10 u. 10 weken 

Praktische oefeningen ................... J. DE BOEVER 1055u alle (3)(*) 
dagen 

Dento-Maxillo-Faciale orthopedie ......... L.DERMAUT 60 u. 

Praktische oefeningen ................... L. DERMAUT 360u. alle (3)(*) 
dagen 

Preventieve tandheelkunde en hygiëne van 
mond en tanden ........................ L. DERMAUT 30 u . 

Plichtenleer, wetgeving en beroeps- R. VAN 
organisatie .............. . .............. CLOOSTER 15 u. 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (1) eerste halfjaar 
in groepen (*) = 8%-12% en 13%-17~ 

.vrijdag zaterdag Plaats 

' 
A.Z. 

Aud. B 

A.Z·. 
Aud. B 

Stom. Inst. 
A.Z. 

11-12(1) A.Z. - Aud. B 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom . lnst. 
11-12(2) A.Z. 

Stom. Inst. 
14-15(1) A.Z. 

(2) tweede halfjaar 



w 
w 
w 

.. 

Leergangen 

î. Bewegingsondeding bij pathologie van het 
bewegingsstelsel .......................... 

2. Problemen in de gynaecologische endocrino-
logie .................................... 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Vrije · L-eergangen 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

18Y2-20 
M. MUSSEN 15 u. (1) A.Z. 

5 lessen telkens de woensdag om 17u.30 
M. OHONOT - later te bepalen A.Z. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
(R.B. VAN 28 AUGUSTUS 1945) 

Watersportlaan 2 - Tel. 24 10 35 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's: 

- Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en 
doctor in de lichamelijke opvoeding 

- Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding (*)en doctor in de bijzon
dere lichamelijke opvoeding (*). 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

- Tot de kandidatuur: 

a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, § 2, 
1 o, van het koninklijk besluit van 3Ö september 1964 houdende vaststelling 
van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappelijke diploma's en 
ere-diploma's door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt; 

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang verleende tot 
één van de examens voor de academische graden van kandidaat, opgesomd in 
artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen 
van de academische graden en het . programma van de universitaire examens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuigschrift van 
de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke Mili
taire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool of die ge
slaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van het examen 
van onderluitenant langs het kader. 

Bovendien moet men in het bezit zijn van een door de raad van het Instituut 
aanvaard geneeskundig getuigschrift, waarbij bevestigd wordt dat men vrij is van 
elk pathologisch verschijnsel of gevolg van ziekte, dat het beoefenen van de 
lichamelijke opvoeding en de sport zou verbieden. Dit bewijs moet aanvaard zijn 
vóór de inschrijving op de cursussen wordt genomen. 

-Tot de licentie: de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 

-Tot de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad: de hou-
ders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma en licentiaatsdiploma. 

- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van het 
overeenstemmend licentiaatsdiploma. 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 
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-Tot het doctoraat in de lichamelijke opvoeding: zij die sedert tenmins~e één 
jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 

-Tot het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding: zij die sedert ten
minste één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaatsdiploma, 
uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De kandidatuur: 
-de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie: 
-de vakken van het examen van de licentie in de lichamelijke opvoeding 

lopen over twee examengedeelten en tenminste -twee jaar studie. De exami
nandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen over 
een vraagstuk in verband met één der vakken van het licentiaatsexamen; 

- deze verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vast
gesteld periode worden voorgelegd. 

3 o De aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : 
- het examen voor de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere 

graad voor lichamelijke opvoeding mag gelijktijdig met het tweede examen
gedeelte van de licentie worden afgelegd. De aggregatie wordt vereist van 
hen die een benoeming betrachten voor het onderwijzen der lichamelijke 
opvoeding in de athenea, of atheneumafdelingen. en in de normaalscholen; 

- de examinand_i moeten bovendien, gedurende tenminste één jaar, didacti
sche oefeningen hebben gevolgd in een instelling voor middelbaar onder
wijs, onder leiding van de professor belast met de cursus in de bijzondere 
methodiek. 

4° De licentie in de bijz_9ndere lichamelijke opvoeding; 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

5 o Het doctoraat in de lichamelijke opvoeding : 
-het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de open

bare verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en 
van een stelling aangenomen door de raad van het Instituut. Dit proef
schrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt te worden 
tenminste één maand voor de datum voor het examen vastgesteld. 

6o· Het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding: 
-het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de open

bare verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en 
van een stelling aangenomen door qe ra~d van het Instituut. Dit proef
schrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt te worden 
tenminste één maand voor de datum voor het examen vastgesteld. 
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3. 
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4' 

5. 

6. 

6' 

7. 

8. 

(I) 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1 e Kandidatuur in de Lichamelijke Opvoeding (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Bewegingsvorming individuele bewegingsactiviteiten, 
spel- en sportspelen, expressievakken ....... . .......... N. (W. LAPORTE) 90 u. } 16-17 10'12-12~ 8Y:-12'12 

t---

Praktische oefeningen Dames 240u. 17-18 14-16 14-16 
... 

Heren 

Beginselen van de scheikunde, partim : algemene ........ N. 45 u. 8~ -10(1) 8~-10(1) 

Praktische oefeningen ............................... N. 15 u . 

De proefÖndervindelijke natuurkunde .............. . .. J. DEMUYNCK 67 '12 u. 14-15 1h 8~-10(1) 

Praktische oefeningen ········· ·············· · ····· ·· J. DEMUYNCK 30 u. 

Beginselen van de scheikunde, partim: organische . . .... M. ANTEUNIS 45 u. 10-11 '12 (1) 10-11'12 (1) 16-17Y: (I) 

Praktische oefeningen .................. . .. .......... M. ANTEUNIS 15 u . 

Begins'!len van de algemene fysiologie ................. N. (J . STOCKX) 45 u . 10-11 '12 (2) lO-ll Y: (I) 

De beginselen van de weefselleer en van de 
biologie .................................. .. ........ M. SEBRUYNS 30 u. 11 '12 -12 '12 (2) 

Praktische oefeningen ......... ........ . ... . ...... . .. M. SEBRUYNS 15 u . 

Overzicht van de wijsbegeerte ......................... N.(E.VER-
MEERSCH) 30 u. ll V: -13(1) 

~ 

Grondslagen van de bewegingsopvoeding en de sport . . .. N. (W . LAPORTE) 30 u. 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

8-ll Watersportl., 2 

14-17 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgs!., 271, S4 

Watersportl., 2 

Pastemlaan, 2 

.. Pastemlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

11-13(2) Watersportl., 2 
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(1) 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Kandidatuur in de Lichamelijke Opvoeding 
-

\ 

Leergangen Ti tulairs maandag dinsdag wo(!nsdag 

Bewegingsvorming .............. . .................... W. LAPORTE 

TURNEN + GYMNASTIEK Heren 2 u/week voormid. voormid. 
~ ~ 

Dames 2 u/week ,- voormid. voormid. (IS (IS 

Q. Q. 
SPORTSPELEN :i~ :i~ / Heren 6 u/week namid. voormid. 

on'"'onE 
Dames 6 u/week namid. voormid. ~]~~ 

ZWEMMEN +a+a Ilh u/week voormid. 
-~~·~~ 

ATLETIEK ~ 't ~ ,._; I u/week namid. 

DANS 
-5o-5~ 

I u/week namid. 
:i :i 

RIT. GYM on on Dames I u/week 
I 

"<t "<t 

De begrippen der ontleedkunde van het menselijk 
lichaam ............................................ 1. FAUTREZ I4-I5(l) I4-I5(I) 

Praktische oefeningen 1. FAUTREZ I4-I5Yz (2) I5-I8 
I20 u. 

······························· oef .I jaar 
I4-I5Yz(2) 

De fysiologische scheikunde ....... : . ................. 1. STOCKX 

Praktische oefeningen ························· ...... 1. STOCKX I4-I7(2) 

De algemene proefondervindelijke fysiologie ............ 1. STOCKX 

Praktische oefeningen ······························· 1. STOCKX I7-I8Vz(2) 

Beginselen van de w·eefselleer en van de biologie ........ M. SEBRUYNS IIYz-I3(l) 

Praktische oefeningen ............................... M. SEBRUYNS I6-I8(2) 

Beginselen der psychologie ........................... A. EVRARD II-I2 (45 uur /jaar) 
----- -

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

Watersport!., 2 

voormid. 

voormid. 

namid. 

I4-I5{l) I4-I5(I) Led., 35 

I4-I5lh (2) I5-I8 Led., 35 

10-II Vz (I) Watersport!., 2 

Led., 35 

I5 1/t-I7(l) W atersportl., 2 
II Yz-I3(2) 

Led., 35 

IIVz -I3(l) Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

II-I2 Pasteurlaan, 2 
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4' 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OP-VOEDING 

1 e Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Bewegingsvorming ................................... W. LAPORTE 

TURNEN + GYMNASTIEK Heren 3 u/week voormid. 
s:: :I "' • QJ 

Dames 3u/week namid. ::s~~E 
N°N«< 

SPORTSPELEN ..s:: "0 Heren 3 u/week voormid. voormid. + ... + ... 
«! «! 

o.«~ o «~ Dames 3 u/week voormid. voormid. 
"i: ""t:" 

ZWEMMEN 
0.......: 0 • 

lf2 u/week voormid . .sg.s~ 
ATLETIEK :i~ :i~ 2 u/week nam id. 

«! «! 

DANS ~ .... V) .... I u/week namid. 0.~ 0. 

De didaktiek v/d lichamelijke opvoeding en de sport .... W. LAPORTE 11-12 

De theorie van de lichamelijke oefeningen ............. R. CLAEYS 14-17(1) 

De fysiologie van de mens ......... . .................. Tit. : I. LEVSEN 8'12 -934 8'12-934 
Suppl. : 1. WEYNE 10-11 10-11 
partim : 20 uur 

Praktische oefeningen ...................... . ........ I. LEVSEN 45 uur/jaar 

De biometrie van de mens ............................ J.L. PANNIER 8~-10~ 

Praktische oefeningen ··· -···························· J.L. PANNIER 14-16 

De hygiëne (l c deel) ................................. R. CLAEYS 8'12-9~(1) 

Bijzondere psychologie van de lichamelijke opvoeding ... A. EVRARD 11%-12~(2) . 
(22 ~ uur/jaar) 

~ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

\ 

vrijdag Plaats 

Watersport!., 2 

namid. 

namid. 
\ 

1-1-12 Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

A.Z. 

A.Z. 

. Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

-
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

Bewegingsvorming ................................... . LAPORTE 

TURNEN :i ~ :i ~ " 
1 u/week 

:q~:q§ 
BASISGYMNASTIEK ...... ..c:: ...... -o 1 u/week voormid. 

ZWEMMEN +~+~ 1 u/week voormid. ·~~·~~ 
DANS 8 't 8...: 2 u/week 

SPORTSPELEN 
-5o-5~ 

%u/week namid. :i~ :i~ 
ATLETIEK 

.,.. .... .,.. .... 

...,. 0....,. 0. 1 u/week 
I 

De didaktiek van de lichamelijke opvoeding en de sport . W. LAPORTE 8~-101,4 9-101h 

De ontleding van de bewegingen ...................... R. CLAEYS lOih-12% 

De bijzondere fysiologie van de lichamelijke opvoeding .. J.L. PANNIER 81h-10 

Praktische oefeningen ................................ J.L. PANNIER 14-16 

De hygiëne (2e deel), toegepast op de lichamelijke 
opvoeding .......................................... R. CLAEYS 10-11 

Praktische oefeningen ···························· ... R. CLAEYS 

I 

. -
,. 

donderdag vrijdag Plaats 

Watersport!., 2 

I voormid. 
. . . 

namid. 

namid. 

91h-11 Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

81h-9Y2 Watersport!., 2 

Watersport!., 2 · 

Watersport!., 2 

15-17 Watersporl., 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
Theorie van de lichamelijke o'pvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsel 
partim : .. ....... . . . ........ 0 •• 0. 0 0 • ••••• H. CLAESSENS 45 uur / jaar 

partim: .. . 0 ••••• 0 •••• 0 0 ••••••• •• • • •••••• R. CLAEYS 15 uur / jaar 

Theorie van de kinesitherapie en ergo- · Tit. : H. CLAESSENS 
therapie ............... · .... 0. 0 0 •• 0 ••••••• Suppl. : E. VEYS - 60 uur / jaar 

Praktische oefeningen ..... . ..... .. ....... H. CLAESSENS 120 uur / jaar 

Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
interne stoornissen .......... 0 •• 0 ••••• • • •• 

partim: ............ 0 0 •• 0 0 • •• • •••••••••• 0 R. CLAEYS 45 uur / jaar 

partim: ..... .. ......... . ... . . .. 0 • •• •• ••• J.L. PANNIER 15 uur/ jaar 

Stages . .............. .. ................. H. CLAESSENS 600 uur / jaar 
l 

I 

-

vrijdag I zaterdag Plaats 

I 

Ac 0 Ziekenh. 

W atersportl., 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I 

Waters porti., 2 

Watersportl. , 2 

Ac. Ziekenh. 
. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De bijzondere methodenleer van de 
lichamelijke opvoeding en de sport ...... .. . W. LAPORTE 
a. theorie . .............................. 9%-11 

b. stage ........................... . ..... 45 uur/ jaar 

2. Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
opvoeding en de sport in verband met open-
lucht leven en v(ije tijdsbesteding .......... W. LAPORTE 

3. De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 17-19(2) 

4. De algemene methodiek (*) .......... . .... A. GERLO 

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

.e 

, 

- ' 
' 

-
-

· ~ 

(*) = niet in 80-81 

vrijdag zaterdag Plaats 

Atheneum, 
Lyceum 

9-10 Watersport!., 2 

Blandijnberg, 2 

17-19 Bla,ndijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
.. 

-

.. 



CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
(R.B. van 25 juli 1945) 

K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent 
Tel. 22 78 21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het centrum voor Biochemie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de 
biologie of in de technologie. (*) 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

I. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de 
biologie: de houders van één der hiernagenoemde wettelijke of wetenschappelijke 
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 o apotheker; 
5 o doctor inde veeartsenijkunde; 
6° doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
7° ingenie_ur voor de scheikunde en voor de landbouwindustriën. 

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. 1 o, 4 o en 7°. 

111. De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, 

1
tot hetzelfde examen toelaten: de hou

ders van een getuigschr~ft of diploma waaruit blijkt dat zij met goed gevolg stu
diën gedaan hebben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als de hierboven 
opgesomde getuigschriften ·en diploma's. 

OVERZICHT VAN 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 toelatingsvoorwaarden genoemde diploma's. 

De examinandi leggen over de vakken die zulks vergen een praktisch examen 
af; voor hen die de specialisatie in de biologie kiezen, omvat het examen aanvul
lingen in de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandeling indienen over een 
vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag - vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
l. 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 14lf2 -15lf2 
in de organische analyse (0)( + )(*) ... . .. . .. A. CLAEYS (1) 

2' Praktische oefeningen (0)( + )(*) ........ . .. A. CLAEYS 15lf2-18lf2 (l 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8lf2-l0(2) 

3' Praktische oefeningen ...... . ... . . .. .... . . E. NIHOUL alle vrije uren van de 10• en de 11 e week (30 u) 

4. De beginselen van de fysiologie en anatomie(") E. LACROIX 10-12 

5. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties ov.er de biologische ijking van 16lf2-18lf2 
geneesmiddelen .......................... N. (2) 

5' Praktische oefeningen ........... ········· N. 
15-18(2) I 

6. De algemene biochemie, (partim: 
enzymologie en metabolisme) .............. L. V ANDENDRIESSCHE ~lh--11 

(
0

) = van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
( +) = van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van apotheker. 
(*) = van deze cursus worden vrijgesteld: de houders van een diploma van ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Farm . Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 
Blok B 

A. Ziekenh. 
blok B 

Led., 35 

(") = van deze cursus worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, van 
doctor in de veeartsenijkunde. 

(1) = eerste halfjaar 
(2) tweede halfjaar 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
-

Licentie in ·de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

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

6' Praktische oefeningen ................... . L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142lf2 u.) 

7. De algemene biochemie, (partim: moleculaire 

I I I 1·1-12lf2 I biologie) ................................ W. FIERS 

7' Praktische oefeningen ........ ... ......... 
\ 

W. FIERS alle vrije uren van de 21 e tot en met de 26e week (142 1
/2 u.) 

8. De biologische fysio-chemie ............... A. LAUWERS I I ~ 16-18 I I 
8' Praktische oefeningen ···················· A. LAUWERS alle vrije uren van de 1 e tot en met de ge week (120 u.) 

9. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse .. .................... A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e week (15 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
8\12 -10(1) 1 I I I I A. De farmaceutische technologie ............. P. BRAECKMAN 

B. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversiteit 
te Gent en aanvaard door de examencommis-
sie .......................... ... ......... 

" 

-

' 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Walterslaan, 12 

Farm. lnst. A.Z . 

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. VERZELE 14-18(1) 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8Y2 -10(2) 

2' Praktische oefeningen .................... E. NIHOUL alle vrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 ·u.) 

3. Industriële procestechniek ................. G. FROMENT 10-11 \.-'2 22Y2 uur 

4. De beginselen van de fysiologie en anatomie E. LACROIX 10-12 

5. De grondbeginselen van de farmacologie en .. 
demonstraties over de biologische ijking van 16Y2 -18Y2 
geneesmiddelen .......................... N. (2) 

5' Praktische oefeningen .................... N. 15-18(2) 

6. De algemene biochemie, (partim : 
enzymologie en metabolisme) .............. L. V ANDENDRIESSCHE 9lh -11 

6' Praktische oefeningen 0 ••••••••••••••••••• L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142 Y2 u.) 

7. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 
biologie) ............................... W. FIERS 11-12 Y2 

7' Pr-aktische oefeningen ···················· W. FIERS alle vrije uren van de 21 e tot en met de 26e week (142lh .u.) 

e> = 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. 
(l) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 
' 

Ac. Ziekenh. 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
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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 

8. De biologische fysica-chemie ....... . . . .... A. LAUWERS 16-18 

8' Praktische oefeningen ........... . ........ A. LAUWERS alle vrije ·uren van de Ie tot en met de se week (120 u.) 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
A. De farmaceutische technologie ........ . .... P. BRAECKMAN 8% -10(1) 

B. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversi-
teit te Gent en aanvaard door de examen-
commissie ..................... . ......... 

------

(l) = . eerste halfjaar 

Plaats 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Farm. lnst. A.Z. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

J. Plateaustraat 22 - Tel. 25 75 71 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen verleent de volgende wettelijke 
en wetenschappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 

-Kandidaat burgerlijk ingenieur, richtingen: 
A. Architectuur 
B. Burgerlijke bouwkunde 
C. Werktuigkunde-elektrotechniek 

Scheepsbouw 
Werktuigkunde-elektriciteit 

D. Elektriciteit -zwakstroom 
E. Metaalkunde 

Scheikunde 
Textiel 

- Burgerlijk ingenieur-architekt 
- Burgerlijk bouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, richtingen: 

A. Werktuigkunde 
B. Elektrische energietechniek . 

- Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, richting: zwakstroom 
-Burgerlijk metallurgisch ingenieur 
- Burgerlijk scheikundig ingenieur 
-Burgerlijk textielingenieur 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaat burgerlijk natuurkundig ingenieur 
- Burgerlijk natuurkundig ingenieur, richting: 

- kernwetenschappen 
- inwendige bouw der materialen 
- elektronika 

- Ingenieur in de automatiseringstechniek (*) 
- Ingenieur in de geotechniek (*) ., 
- Nucleair ingenieur (*) 
- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
- Ingenieur in de bouwmechanica (*) 
- Bedrijfskundig ingenieur {*) 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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- Speciaal doctoraat in de kwantitatieve bedrijfskunde 
- Doctor in de toegepaste wetenschappen 
- Speciaal doctor in de toegepaste wetenschappen 

De Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent, stelde speciale 
studieprogramma's vast ten behoeve van de technische of industrieel inge
nieurs en de architekten die de wetenschappelijke graad van burgerlijk inge
nieur of van burgerlijk natuurkundig ingenieur respektievelijk burgerlijk . 
ingenieur -architekt wensen te behalen. 

Als opleiding is een toelatingsexamen, een éénjarige kandidatuur en 
een tweejarige ingenieurscyclus voorzien. 

Alle verdere inlichtingen kunnen u verstrekt worden door het Dekanaat 
van de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, J. Plateaustraat 22 te 
Gent. Tel. 25 76 71 uitbreiding 4332, of door de pedel, de Heer E. MAL
FLIET, zelfde adres Tel. uitbreiding 4322. 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

A. Tot het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur: 

Art. 1 - Het examen voor toelating tot de studies van kandidaat burgerlijk 
ingenieur dat georganiseerd wordt door de universiteiten en de «Faculté poly
technique de Mons» omvat: 

1° een Nederlandse, Franse of Duitse v-erhandeling naar keuze van de kandi
daat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen voor die beho
ren tot verschillende disciplines, en waaronder de kandidaat mag kiezen; 

2 o een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 

3 o de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door de exa
mencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de kandidaat geko
zen onder het volgende: het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan ertoe gemachtigd worden zijn 
moedertaal als tweede taal te kiezen; 

4 o de algemene geschiedenis; 

5 o de geschiedenis van België; 

6° de aardrijkskunde; 

7 o een theoretische en praktische proef over de volgende vakken : 
- de algebra; · 
- de analyse; 
- de meetkunde; 
- de analytische meetkunde 

go een schriftelijke proef over de volgende vakken: 
- de driehoeksmeting; 
- het numeriek rekenen. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

-350-



. Art. 2 - Het peil van de kennis vereist voor ieder van de vakken als bedoeld in 
artikel 1, komt overeen met het peil van het programma vastgesteld door de in
stellingen bedoeld in dit artikel. 

Art. 3 - § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot 
het hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit blijkt dat zij ge
slaagd zijn voor een toelatingsexamen tot de graad van kandidaat in de wiskun
dige wetenschappen of in de natuurkundige wetenschappen of van kandidaat 
landbouwkundig ingenieur zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vakken 
bepaald onder de nrs. 1 o tot 6 o van art. 1. 

§ 2. De houders van één van de hierna opgesomde getuigschriften of 
diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vakken bepaald onder de 
nrs. 3 o tot 6° van art. 1: 

a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle afdelingen); 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de examencom
missie ingesteld bij art. 11, 2 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; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 

d) getuigschrift van één van de proeven voorbereidend op de academische gra
den; 

e) getuigschrift van de proef voorbereidend op het examen van kandidaat in de 
handelswetenschappen; ' 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische afdeling); 

g) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres; 

h) getuigschrift van het examen voor . toelating tot de Koninklijke Militaire 
School (afdeling «alle wapens» of «Polytechnische afdeling»); 

i) getuigschrift van de letterkundige en wetenschappelijke proef in het examen 
van onderluitenant langs het kader (examen A); 

j) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische school (alle 
afdelingen) of diploma van een hogere secundaire technische school (alle afde
lingen) uitgereikt door de examencommissie ingesteld bij art. 11, 3 o van de 
gecoqrdineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 
1964. 

B. Tot de graden van burgerlijk ingenieur: 

cf. p. 11 

C. a) Tot de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk ingenieur en van 
burgerlijk ingenieur : cf. p. 12 en volgende. 

b) Tot de graad van kandidaat burgerlijk natuurkundigingenieur: wordt het 
slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur 
(cf. sub. A). 

c) Tot de graad van burgerlijk natuurkundig ingenieur: de personen die de 
overeenstemmende graad van kandidaat hebben behaald. 
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d) Tot de graad van ingenieur in de automatiseringstechniek: 
1 ode houder van het diploma van een der wettelijke academische graden van 

burgerlijk werktuigkundig ingen}eur, burgerlijk werktuigkundig
elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur, bur
gerlijk elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk ingenieur der textielnijverheid, 
burgerlijk scheikundig ingenieur, of van een met deze, graden overeenstem
mend wetenschappelijk diploma, of van burgerlijk natuurkundig ingenieur; 

2° de houder van een diploma van een andere wettelijke academische graad 
van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur, van ingenieur 
voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, of van een met deze graden 
overeenstemmend wetenschappelijk diploma, mits de houder het bewijs 
levert dat hij de nodige basiskennis heeft verworven. Bij ontstentenis hier
van zal de examencommissie zijn studie- en examenprogramma aanvullen 
met één of meer cursussen. 

e) Tot de graad van ingenieur in de geotechniek : 
1° de houder van het diploma van de wettelijke academische graad van buA 

gerlijk bouwkundig ingenieur of van burgerlijk ingenieur-architekt, of van 
een met -deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma; 

2° de houder van het diploma van een der andere wettelijke academische gra
den van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma of van het diploma van burgerlijk natuurkundig 
ingenieur, mits hij het bewijs levert dat hij de nodige basiskennis heeft ver
worven . Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie zijn studie- en 
examenprogramma aanvullen met één of meer cursussen. 

\ 

f) Tot de graad van nucleair ingenieur: 
1° de houder van het diploma van een der wettelijke academische graden van 

burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk werktuigkundig
elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk werktuigkundig ingenieur, burgerlijk 
scheepsbouwkundig ingenieur, burgerlijk metallurgisch ingenieur, burgerlijk 
scheikundig ingenieur, burgerlijk ingenieur der textielnijverheid, of. van een 
met deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma of van het 
diploma van burgerlijk natuurkundig ingenieur. 

2° de houder van het diploma van een der andere wettelijke academische gra
den van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma, mits hij het bewijs levert dat hij de nodige· basis
kennis heeft verworven. Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie 
zijn studie- en examenprogramma aanvullen met één of meer cursussen. 

g) Tot de graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken: 
1 ode houder van het diploma van de wettelijke academische graad van bur

gerlijk elektrotechnisch ingenieur, of van het met deze graad overeenstem
mend wetenschappelijk diploma; 

2ó de houder van het diploma van een der andere wettelijke academische gra
den van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma of van het diploma van burgerlijk natuurkundig 
ingenieur, mits hij het bewijs levert dat hij de nodige basiskennis heeft ver
wprven. Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie zijn studie- en 
examenprogramma aanvullen met één of meer cursussen. 
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h) Tot de graad van ingenieur in de· bouwmechanica: _ 
1 ode houder van het diploma van de wettelijke academische graad van bur

gerlijk bouwkundig ·ingenieur of van burgerlijk ingenieur-architekt, of van 
een met deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma; 

2° de houder van het diploma van een der andere wettelijke academische gra
qen van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma of van het diploma van burgerlijk natuurkundig 
ingenieur, mits hij het bewijs levert dat hij de nodige basiskennis heeft ver
worven. Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie zijn studie- en 
examenprogramma aanvullen met één of meer cursussen. 

i) Tot de graad van bedrijfskundig ingenieur: 
1 o de houder van het diploma van een der wettelijke academische graden van 

burgerlijk ingenieur, of van een met deze graden overeenstemmend weten
schappelijk diploma, of van het diploma van burgerlijk natuurkundig inge
nieur; 

2° de houder van het d~loma van de wettelijke academische graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën, of van een met deze graden overeenstemmend weten
schappelijk diploma; 

3 o de houder van het diploma van handelsingenieur. 

j) Tot de graad van spèciaal licentiaat in de kwantitatieve bedrijfskunde: 
de houder van een Belgisch diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, mits de examencommissie - op advies van de Faculteit van de Eco
nomische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent - oordeelt dat de 
kandidaat de nodige basiskennis heeft verworven. Bij ontstentenis hiervan zal 
de examencommissie zijn leerplan en examenprogramma aanvullen met één of 
meer vakken. 

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 voorwaarden waar
onder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's door de Rijksuniversi
teiten worden uitgereikt, - zij die sedert tenminste één jaar houder zijn, het
zij van het diploma van burgerlijk mijningenieur of van ingenieur der burger
lijke bouwkunde, afgeleverd overeenkomstig de wet van 10 april 1890 - . 3 juli 
1891, hetzij van het diploma van burgerlijk ingenieur afgeleverd overeenkoms
tig 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 
verkrege-n en door de Faculteit gelijkwaardig geoordeeld met voormelde 
diploma's. Daarenboven moet de kandidaat, onder leidi_ng van een professor 
van de bevoegde Faculteit, onderzoekingen gedaan hebben of werken van 
technische aard hebben uitgevoerd, die door de voormelde Faculteit als 
belangwekkend werden erkend. 

l) Tot het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen: . 
-zij die seder ~enminste twee jaar houder zijn van een wettelijk of weten

schappelijk lploma van ingenieur uitgereikt in België; 
- de houders van een diploma v~m doctor in de toegepaste wetenschappen 

verkregen op~ g ond van het in fine van de eerste alinea van artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 27 december 1938 vermelde. De studieduur wordt 
berekend vanaf het tijdstip van het verkrijgen van het buitenlandse inge
nieursdiploma. 
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OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
,(kandidaturen) en de speciale scholen (graden). 

1 o De kandidaturen burgerlijk ingenieur en burgerlijk natuurkundig ingenieur: 
-de studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de wettelijke 

graden van burgerlijk ingenieur. 
-de studie van kandidaat burgerlijk natuurkundig ingenieur bereidt voor op 

de wetenschappelijke graad van burgerlijk natuurkundig ingenieur; 
-de voorbereidende scholen behelzen twee studiejaren en zijn het voorwerp 

van twee examengebieden. Elk van deze examengedeelten omvat praktische 
proeven en grafische werken over de vakken die zulks vergen. 

2° De graden van burgerlijk ingenieur en van burgerlijk natu~rkundig ingenieur: 
-de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van ten

minste drie jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat praktische proe
ven en grafische werken over de vakken die zulks vergen. Het aantal uren 
keuzevakken, voorzien voor elke groep vakken, moet zodanig gekozen wor
den, dat het volgen van de lessen mogelijk is, overeenkomstig het bestaande 
uurrooster; 

- de examinandi moeten bij het laatste examengedeelte een werk indienen 
over een vraagstuk in verband met de groep vakken die zij hebben gekozen; 

-dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt ten laatste op 1 juni 
voor de eerste examenperiode en op 1 september voor de tweede examenpe
riode. 

3 o De graden van ingenieur in de geotechniek, van ingenieur in de automatise
ringstechniek, van ingenieur in de telecommunicatietechniek, van ingenieur in 
de bouwmechanica en van nucleair ingenieur: , 
- De examenvakken zijn het voorwerp van één examen en van tenminste één 

jaar studie. Dit examen omvat praktische proeven en grafische werken over 
de vakken die zulks vergen. Het examen mag, mits toelating van de exa
mencommissie in twee gedeelten worden gesplitst. 

-Bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraagstuk dat 
bij de examenvakken behoort; 

- dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste één ma~nd 
vóór de opening van de zittijd. 

4 o De graad van bedrijfskundig ingenieur en van speciaal licentiaat in de kwanti
tatieve bedrijfskunde (de cyclus vangt om de 2 jaar aan): 
- het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste twee jaar studie. 

Het examen mag, mits toelating van de examencommissie, in twee gedeel
ten worden gesplitst; 

- de examinandi moeten bovendien aan de examencommissie en vóór de door 
haar vastgestelde datum een verhandeling indienen over een pr.aktijkvraag
stuk gekozen uit de vakken van het leerplan. 
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5 o Het doctoraat in. de toegepaste wetenschappen : 
- het examen voor de graad van doctor in de toegepaste wetenschappen 

omvat het indienen en de openbare verdediging van een geschreven of 
gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband houdt met één der 
vakken, die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen. 

6° De aggregatie voor het hoger onderwijs: 
-het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oor

spronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede 
het geveri van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste 
twee jaar na het behalen van het diploma van burgerlijk ingenieur. 

7° Het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen: 
-het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oor

spronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede 
het geven van een openbare les. 

INWENDIG REGIME 

Behalve de gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbere,idende 
als in de speciale scholen, een vrij of een verplicht inwendig regime, bestaande uit 
evaluaties, praktische oefeningén, ontwerpen, werken in de laboratoria en grafi
sche werken in aansluiting aan verschillende vakken van het onderwijs. De 
behaalde quoteringen tellen mee voor het examen. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur lturgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag . 
I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

De analytische meetkunde ...................... J. BILO 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... J. BILO 22112u. 10-11112 (l) 

De hogere algebra .. . ............ . ......... . ... N. 45 u. 8112-10 

Praktische oefeningen ......... . ............... : N. 45 u. 11112-13 

Wiskundige analyse 1-11 ........... .' ............ F. KULIASKO 157112 10-11Yz (2) 8Yz-10(l) 
u. 8112 -10(1) 11Yz -13(1) 11Yz -13(2) 

Praktische oefeningen ..... . ................ , ... F. KULIASKO 135u. 14Yz-17 11z 
(l) 

Gebruik van ordinatoren, programmeren en 141h-16 
numerieke methoden ......... . ................. C. GROSJEAN 22Yzu. (2) 

Praktische oefeningen .................. . . :' ... . . C. GROSJEAN 22Yz u. 

Theoretische Mechanica I ....................... R. MERTENS 45 u. 11Yz -13(2) 8112-10(2) 

Praktische oefeningen ................. . . . ...... R. MERTENS 22Yzu . 16%-18(2) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : mechanica ............................. N. 22Yz u. 

Praktische oefeningen .......................... N. 22Yzu. 14-18(b) 14-18(b) 

eerste halfjaar (2) tweede ' halfjaar (b) in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen • 

donderdag vrijdag Plaats 

1 Ph-13(1) 10-1 Ph (l) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-

10-11112(2) 
8Yz -10(1) Plat., 22 

14~-17112 Plat., 22 

.. 
Krijgslaan 271, S9 

8Yz-10(2) Plat., 22 

Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, S9 

11Yz -13(2) Rozier, 44 

Rozier, 44 

totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag 

De algemene scheikunde en de beginselen der fysi- ' 
sche scheikunde, 

100 partim : anorganis.che scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde 10\4-11'4 10'4 -11\4 
(deel 1) ....................................... N. 45 u. (1) (1) 

Praktische oefeningen (00
) •••••••••••••••••••••• N. 45 u. 

4000 De staats- en sociale huishoudkunde . ... . ........ A. VLERICK 22Y:,u. "' / 

4100 De beginselen van het nijverheidsrecht ...... ~ .... P. KLUYSKENS 22Y2 u. -

II. BIJZONDERE CURSUS VOOR 
RICHTING A 

1000- Elementaire vormstudie (praktische 
1001 oefeningen) (3) ..... . .... . ................... . . G. DE LEYE 90 u. 

" 

' 

./' 

(a) = in 2 groepen om beurten, om de veertien dagen 
(3) = de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur omvat 

donderdag vrijdag , Plaats 
I 

10'4 -11 '4 
( 1) Led., 35 

14-17(a) Led., 35 

11% -13(1) Plat., 22 

8Y2- 10(2) Plat., 22 

14lf2-17Y: Plat., 22 

-
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Nr. 

I 
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3-4 

300 

200 

7 

100 

4000 

4100 

(I) 
(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag 

De analytische meetkunde ...................... J. BILO 45 u. 

Praktische oefeningen .... . ..................... J. BILO 22llzu. 10-11 Yz (I) 

De hogere algebra ............................. N. 45 u. 8%-10 

Praktische oefeningen ...... . .............. . .... N. 45 u. 11 Yz -13 

Wiskundige analyse 1-11 .... .. ... . ........... . .. F. KULIASKO 157% 8% -10(1) llYz-13(1) 8 Yz-10(1) 
u. 10-11% (2) 11%-13(2) 

Praktisch~ oefeningen ......... . · 0 •••••••• 0 ••• 0 0 0 F. KULIASKO 135uo 14%-17% (I) 

Theoretische mechanica I ........ . .......... 0 ••• R. MERTENS 45 u. 11 Yz -13(2) 8% -10(2) 

Praktische oefeningen ........ 0 • 0 0 • •• 0 0 0 •• 0 •• 0 •• R. MERTENS 22llzu. 16% -18(2) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partim : mechanica . 0 ••• 0 •••• • •• • •• 0 ••••• ~ •• • ••• N. 22 '12 u. 

Praktische oefeningen . ........ 0 • 0 0 •• 0 •• 0 0 ••••••• N . 22% u. 14-18(b) 14-18(b) 

Gebruik van ordinatoren, programmeren en 
numerieke methoden : ............ 0 •• • • 0 0 • 0 ••••• C. GROSJEAN 22llzu. 14'12 -16(2) 

Pra~tische oefeningen .... 0 0 •••• 0 • 0 0 0 0 •••• 0 ••• 0 • C. GROSJEAN 22llzu. 

De algemenë scheikunde en de beginselen der I 

fysische sche*unde, 
partim : anorganische scheikunde en de beginselen 10~-tm 10~-11~ 

der fysische scheikunde (deel I) ....... ... .... .. . N. 45 u. (I) (I) 

Praktische oefeningen . 0 ••••• 0 • • ••••••••••••••• 0 N. 45 u. . . 
De staat- en sociale huishoudkunde . 0. 0 0 0 •• 0 0 • ••• A. VLERICK 22% u. 

De beginselen van het nijverheidsi-echt . 0 0 •• 0 ••••• P. KLUYSKENS 22llzu. 
-------- ·· -

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar • = totaal aahtal uren per cursus 
in 2 groepen om beurten om de 14 dagen (b) = in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

donderdag vrijdag Plaats 

llllz -13(1) 10-llllz (I) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat . , 22 

8%-10(1) 
10-11% (2) Plat., 22 

14%-17% Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan 271, S9 

ll'h -13(2) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan 271, . S9 

8%-10(2) Plat., 22 

10~-11~ 
(I) Led., 35 

14-17(a) Led., 35 

ll 'h -13(1) Plat., 22 

8%-10(2) Plat., 22 
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301 

201 

205 

102 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Gemeenschappelijke q.usussen voor alle 
richtingen 

14%-16 
Wiskundige analyse 111 ......................... F. KULIASKO 22%u. (I) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 22%u. 16-17%(1) 

Theoretische mechanica 11 ...................... R. MERTENS 45 u. 11%-13(1) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
a. partim: elektriciteit ......................... N. .45 ti. 10-11%(1) 10-11%(1) 

a' Praktische oefeningen .......... . · ............ N. 45 u. - 14%-17% 
(3) 

b. partim : stralingsleer ......................... N. 22%u. 8% -10(2) 

b' Praktische oefeningen ....................... N. 22%u. 14%-17% 
~-~ . 

(2)(3) 

De algemene scheikunde, en de beginselen der 
fysische scheikunde, partim: M. VANDE-
organische scheikunde I ........................ WALLE 22%u. 

De beginselen der waarschijnlijkheidsrekening en de 
theorie der waarnemingsfouten .................. P. DINGENS 45 u. 11%-13 . 

Praktische oefeningen .......................... P. DINGENS 22%u. 16%-18 16%-18 
(2)(3) (I )(3) 

---- -- ------------------ --- '--- ------ - '----- -

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 14 dagen 

vrijdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 2 

11% -13(1) Krijgslaan 271, S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

10-11% (1) Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271 , S9 

Krijgslaan 271, 
S9 

------
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis ( 0
) maandag I dinsdqg I woensdag I dond~rdag I vrijdag Plaats 

11. Specifieke cursussen voor elk der hieronder 
opgesomde richtingen : 

Richting A: Architectuur .................. : . . . . zie p ." 361 
Richting B: Burgerlijke bouwkunde . . . . . . . . . . . . . zie p. 363 
Richting C: Scheepsbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie p. 364 

Werktuigkunde-elektrotechniek ..... . 
Richting D: Elektriciteit-zwakstroom . . .. . . . . . . . . . zie p. 366 
Richting E: Metaalkunde, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zie p. 368 , 

Scheikunde, ........ . . . ......... .. . 
Textiel ....... . ... : ............... . 

v-' 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over twee. jaar (1 e en 2• kandidatuur) 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag 'WOensdag 

Il. Specifieke cursussen voor de richting A: 
Architectuur 

301 P~;aktische oefening (behorende bij cursus 301 
algemeen gedeelte) ............................. R. MERTENS 22Yzu. 

9 De beschrijvende meetkunde ................. . .. G. DE LEYE 22 Yz u. 11'12-13(1) 

Praktische oefeningen ..... . ............. . ...... G. DE LEYE 22'h u. 

10 De toegepaste beschrijvende meetkunde .......... G. DE LEYE 221hu. S'h-10(2) 

Praktische oefeningen .... .. .......... . ......... G. DE LEYE 22'h u. 10-11 '12 (2) 

1310 Grafostatica ..... : ......... . ......... . ......... W. SOETE 22'hu. 

Praktische oefeningen . . .. .. .................... W. SOETE 22'h u. 

202 De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : warmteleer .................... . ....... N. 22'h u. 

105 Mineralogie ............ . ............... . . .. ... W. DE BREUCK 22'12 u. 

, Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 22%u. 

1007 Architectuurtekenen Sl!z -11 Yz 
Praktische oefeningen .. .. ..................... . G. DE LEYE 45 u. ( 1) 

1019 Architektonische samenstelling : 
woningbouw ......... . ..... . ............ . ..... J. KINT 22Yzu. 

1023 Architektoriische samenstelling : 14'12-17'12 
Ontwerpen I (3) ................. . .... . ....... : J. KINT 67%u. (2)(a) 

1004 Hedendaagse tendensen in de architectuur ........ G. DE LEYE 22'h u. S'h -10(2) 

(
0

) = totaal uren per cursus (l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar 
(3) = de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur omvat (a) om de veertien dagen 

donderdag vrijdag Plaats 

Krijgslaan 271 
11Yz -13(1) S9 

Plat., 22 

SY:-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

14Yz-16(2) Plat ., 22 

16-17'12(2) Plat., 22 

10-11 Yz (l) Rozier, 44 

14'12-16(2) Krijgslaan 271, SS 

16-17Yz(2) Krijgslaan 271, SS 

Plat., 22 

14%-16(1) Plat., 22 

S'h-llYz (2) Plat., 22 

Plat., 22 I 

: 

' 



w 
0'1 
N 

Nr. 

1010 

1013 

4200 

(0) 
(I) 

' 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

Constructie van gebouwen I ~ ................ . .. N. 45 u. 8~ -10(1) Plat., 22 

Constructie van gebouwen 
Ontwerpen I .................... . .... . ........ G. DE LEYE 22lhu. l Plz -13(2) Plat ., 22 

Mens en milieus .... . .......................... J. QUACKELBEEf'. 22~ u . l1lf2 -13(2) Coupure, 160 

Praktische oefeningen ........................ . . J. QUACKELBEEf'. 22lhu . 1llf2-13(2) Coupure, 160 

-
.. 

totaal uren per cursus (a) = om de veertien dagen 
eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) = de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur omvat 



w 
0\ 
w 

Nr. 

301 

9 

10 

6 

1310 

202 

105 

1007 

1010 

1013 

0000 

(0) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN . 
2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Tit-ularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 

Il. Specifieke cursussen voor de richting B. 
Burgerlijke Bouwkunde 

Praktische oefeningen (behorend .bij cursus 301 
algemeen gedeelte) ............................. R. MERTENS 22~u. 11~ -13(1) 

De beschrijvende meetkunde .................... G. DE LEYE 22~u. 11~ -13(1) 

Praktische oefeningen ............... . .......... G. DE LEYE 22~u. s~ -10(1) 

De toegepaste beschrijvende meetkunde .......... G. DE LEYE 22~u. S~-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 221!zu. 10-1111z (2) 

Wiskundige analyse IV ......................... F. KULIASKO 45" u. 14Yz-16(2) 10-1111z (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 45 u. 11'h -13(2) s llz-10(2) 

Grafostatica ................................... W. SOETE 2211zu. 141/z-16(2) 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 2211zu. 16-17~ (2) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : warmteleer ............................ N. 2211zu . 10-11llz (1) 

Mineralogie ................................... W. DE BREUCK 22llzu . 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 22~u. 

Architectuurtekenen 
Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 45 u. S\-l-111!z(l) 

Constructie van gebouwen I .................... N. 45 u. Sl!z -10( 1) 

Constructie van gebouwen : Ontwerpen I ......... G. DE LEYE 221!zu. 1 Ph -13(2) 

Eén cursus te kiezen uit het programma van de 
universiteit, met goedkeuring van de faculteit. De 
cursus moet ten minste 22 1h u. theorie omvatten. te volgen in het tweede halfjaar 

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag Plaats 

Krijgslaan 271, 
S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

14-16(2) Krijgslaan 271, SS 

16-17llz(2) Krijgslaan 271, SS 

Plat., 22 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

I 



. , 
w 
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Nr. 

301 

9 

6 

302 

1350 

1301 

1200 

1501 

(0) 
(4) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis 

11. Specifieke cursussen voor de richting C: 
Werktuigkunde-elektrotechniek 
Scheepsbouw 

Praktische oefeningen (behorende bij cursus 301 
algemeen gedeelte) .................... : . ....... R. MERTENS 

De beschrijvende meetkunde ........... .' . . ...... G. DE LEYE 

Praktische oefeningen ... .. ...... . ... . .......... G. DE LEYE 

Wiskundige analyse IV ............. . . . ....... . . F. KULIASKO 

Praktische oefeningen ..................... . ... . F. KULIASKO 

Theoretische mechanica III . . ..... . .......... -... R. MERTENS 

Praktische oefeninge~ .......... . ....... .. ...... R. MERTENS 

Stromingsleer I ... . .. .. ... . . .... ... . .... . . . ... . G. TISON 

Praktische oefeningen .......... . ....... . ....... G. TISON 

De technische thermodynamica .. . .......... . .... R. MINNE 

Praktische oefeningen .. . .... . .. . .............. . R. MINNE 

Inleiding tot de netwerkanalyse . ..... .. .. .. ... . .. M . VAN-
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen .................. . ....... M. VAN-
WORMHOUDT 

Metaalkunl;le · ... ................... . ............ J. DILEWIJNS 

. 
totaal aantal uren per cursus 
eerste helft tweede halfjaar 

(a) = om de veertien dagen 
(5) = tweede helft tweede halfjaar 

(0) maandag dinsdag 

22lh u. 

22Yz u. 11lh -13(1) 

22Yzu. 

22%u . 

22 Yz u. 11 Yz -13(2) 

22Yzu. 11lh -13(4) 

22lhu. 

22lhu. 

22Yzu. 11 Yz -13(5) 

45 u. 

45 u. 14lh -17 lh 14lh -17 Yz 
(2a) (la) 

45 u. 8lh -10 
(2) 

45 u. 

22Yzu. I0-1llh (1) 

(1) eerste halfjaar 

woensdag donderdag 

11Yz-13(1) 

8Yz-IO(l) 

10-11Yz (2) 

.. 
16Yz -18(2) 

8Yz-10(2) 

10-11lh 

11 lh -13 
(2) 

(2) tweede halfjaar 

vrijdag Plaats 

Krijgslaan 271, 
S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

11% -13(4) Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, S9 

Plat., 22 

11Yz -13(5) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

14%-17lh Plat., 22 
(2) 

Plat., 22 
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0'1 
V'l 

Nr. 

1300 

1111 

(0) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

De aanwending van de brandstoffen ............. R. MINNE 22Y2u. 8% -.10(1) Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . ....... . .............. R. MINNE 22Y2 u. 14%-17% Plat., 24 
(1 )(3) 

Mechanische bewerkingen I .. . ............. . ..... C. DEKONINCK 22% u. 8% -10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen . .... . ......... . ......... . . C. DEKONINCK 22%u. 14%-16 Plat . , 22 
(2) 

-

totaal aantal cursussen per jaar (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar - (3) om de 14 dagen 
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0\ 
0\ 

Nr. 

301 

6 

302 

204 

202 

203 

1200 

1111 

C> 
(3) 

' FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

11. Specifieke cursussen voor de richting D: 
Elektriciteit -zwakstroom ,_ 

Praktische oefeningen (behorend tot cursus 301 
van het algemeen gedeelte) ........... ............ R. MERTENS 22lhu. 

Wiskundige analyse IV ......................... F. KULIASKO 45 u. 14lh-16(2) I0-11lh (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 45 u. 11lh -13(2) 

Theoretische mechanica lil ..................... R. MERTENS 22lhu. IJ!h-13(4) 

Praktische oefeningen .......................... R. MERTENS 22lhu. 

Quanturnmechanica ..................... : ...... N. 22lhu. 10-11 Y2 (2) 

Praktische oefeningen .......................... N. 22lhu. 8Y2 -10(1) 

De algemene natuurkunde en de beginselen van de 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : warmteleer ............................ N. 22lhu. 

partim : warmteleer ............................ N. 22lhu. I0-1Ph(2) 

Praktische oefeningen .......................... N. 22Yzu. 10-lllh (2) 

Inleiding tot de netwerkanalyse .................. M. VAN- 45 u. 8Y2 -10(2) 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ........................... M. VAN-
WORMHOUDT 

45 u. 

Mechanische bewerkingen I ..................... C. DEKONINCK 22lhu. 8Y2-10(2) 

Praktische oefeningen ............... ~ .......... C. DEKONINCK 22lhu. 
--- ---

totaal aantal cursussen per jaar (l) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
om de 14 dagen (4) = eerste helft tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

Krijgslaan 271 
lllh-13(1) S9 

Plat., 22 

Slh-10(2) Plat., 22 

11lh -13(4) Krijgsla~n 271, S9 

16Y2-18(2) Krijgslaan 271, S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

10-11lh (l) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

11Y213(2) Plat., 22 

14Yz-17lh Plat., 22 
(2) 

Plat., 22 

14112-16(2) Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

Eén cursus uit te kiezen uit de hieronder vermelde 
cursussen: 

Kristallografie ................................. N. 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... N. 22~u. 

Metaalkunde .................................. J. DILEWIJNS 22~u. 10-11~ (1) 

Eén of meer cursussen naar keuze, voor ten minste 
30 uur omgerekende eenheden te kiezen uit het pro-
gramma van de universiteit, met goedkeuring van 
de faculteit. 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

8~ -10(2) Krijgslaan 271, S 1 

10-11Y2 (2) Krijgslaan 271, S 1 

Plat., 22 
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1500 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

11. Specifieke cursussen voor de richting E: 
Metaalkunde, Scheikunde, Textiel 

Theoretische mechanica III ..................... R. MERTENS 22% u. ll\12-13(4) 

Kristallografie ................................. N. 22% u. 

Praktische oefeningen ........................... N. 22%u. 

Quanturnmechanica ............................ N. 22%u. 8% -10(1) 

Stromingsleer I ................................ G. TISON 22%u. 

Praktische 0efeningen .......................... G. TISON 22%u. 11%-13(5) 

De technische thermodynamica .................. R. MINNE 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 45 u. 141!z-17% 14%--17% 
(2a) (la) 

De algemene scheikunde en de beginselen der 
fysische scheikunde, partim: de anorganische 
scheikunde en de beginselen der fysische schei- Tit.: N. 
kunde (2t deel) ................................ Suppl.: E. CLAEYS 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... N. 45 u. 

Algemene metallurgie ................. . ........ J. DILEWIJNS 22%u. 8%-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 22% u. I 14%-17% 
(2)(a) 

Anorganische industriële chemie I ............... F. BOSCH 22% u. 10-11% (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 22%u. 

totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) tweede halfja'ar 
om de veertien dagen (4) eerste helft tweede halfjaar (5) = tweede helft tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

11% -13(4) Krijgslaan 271, S9 

8%-10(2) Krijgslaan 271, S 1 

10-11%(2) Krijgslaan 271, S 1 

Rozier, 44 

8%-10(2) Plat., 22 

lll!z -13(5) Plat., 22 

10-lll!z Plat., 22 

Plat., 22 

14% -16(1) 8%-10(1) Krijgslaan 271, S3 

14% -171!z Led., 35 
(1) 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

14%-17% Camp. Zwijn. 
(2)(a) 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Wiskundige analyse III ..... . ...... : ............ F. KULIASKO 22~u. 14~-16(1) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 22~u. 16-17~(1) 

Wiskundige analyse IV ......................... F. KULIASKO 45 u. 14~-16(2) 10-11~ (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 45 u. 11~ -13(2) 8%-10(2) 

Theoretische mechanica II ...................... R. MERTENS 45 u. 11~ -13(1) 

Praktische oefeningen .......................... R. MERTENS 22~u. 11~ -13(1) 

Theoretische mechanica III ..... . .. . ............ R. MERTENS · 22~u. 11~-13(4) 

Praktische oefeningen .......................... R. MERTENS 22~u. 16~-18(2) 

De algemene natuurkunde ·en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, -
partim : elektriciteit ... ......................... N. 45 u. 10-11~ (I) 10-11~ (I) 

Praktische oefeningen .......................... N. 45 u. 14~-17~ 
(3) 

partim : Stralingsleer ................... : ....... N. 22~u. 8~ -10(2) 

Praktische oefeningen ............. . ............ N. . . 22~u . 14~-17% 
(2)(3) 

partim: Warmteleer ......... . ................. N. 22 Y2 u . 10-11~ (I) 

partim : warmteleer ........................ .. .. N .. 22Y2u. 10-11~ (2) 

Praktische oefeningen .......................... N. 22~u. 10-11 ~ (2) 

Quanturnmechanica .. .. ................... ...... N. 22~u. 8~-10(1) 

Praktische oefeningen ....... . .................. N. 22~u. 8 ~ -10(1) 

totaal aantal uren per cursus 
eerste helft tweede halfjaar 

(I) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 14 dagen 
(5) = tweede helft tweede halfjaar 

vrijdag Plaats 

Plilt., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

11~ -13(1) Krijgslaan 271, S9 

Krijgslaan 271, S9 

11~-13(4) Krijgslaan 271, S9 

Kfijgslaan 271, S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier , 44 
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FACULTEIT VAN DE TOEGÈPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Inleiding tot de netwerkanalyse ... . .............. M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8~ -10(2) IJlh-13(2) 

Praktische oefeningen .................. .. ...... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 

De algemene scheikunde en de . beginselen der 
fysische scheikunde, partim: 
organische scheikunde I ................ .. ...... M. V ANDEW ALLE 22~u. 

De beginselen der waarschijnlijkheidsrekening 
en de theorie der waarnemingsfouten ············· P. DINGENS 45 u. 11 Yz.-13 

Praktische oefeningen .......................... P. DINGENS 22Yzu. 16~-18 16~-18 
(2)(3) (l )(3) 

Mechanische bewerkingen I ..................... C. DEKONINCK 22~u. 8~ -10(2) 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 22~u. 14Yz-16(2) 

Eén cursus te kiezen uit de hieronder vermelde 
cursussen: 
Kristallografie ............................ ... .. N. 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... N. 22~u. 

Metaalkunde .................................. J. DILEWIJNS 22 1hu. 10-11~ (I) 

Eén of meer cursussen naar keuze, voor ten minste 
30 uur omgerekende eenheden te kiezen uit het pro-
gramma van de universiteit, met goedkeuring van 
de faculteit. 

totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 

vrijdag Plaats 

Plat., 22 

14Yz-17Yz 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan 271, S2 
10-11~ (l) 

Krijgslaan 271, 
S9 

Krijgslaan 271, 
S9 

Plat., 22 

Plat., 22 I 

' 
8Yz-10(2) Krijgslaan 271 , S 1 

10-11Yz (2) Krijgslaan 217, S 1 : 

Plat., 22 I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur architect - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1005 Architectonische samenstelling : _ 

theorie van de bouwkunst I ..................... J. KINT 22i!%u. 10-111f2 

1011 Constructie van gebouwen 11 .................... N. 221f2u. 11Yz-13 

1014 Constructie van gebouwen : Ontwerpen 11 ........ G. DE _LEYE 60 u. 14-18 

1020 Architectonische samenstelling : 
Typologie van gebouwen I ...................... J. KINT 22Yzu. 16-17 Y:z 

1024 Architectonische samenstelling : Ontwerpen 11 ..... J. KINT 120u. 8Y:z-13 14-18 

1060 Topografie en fotogrammetrie .................. H. VAN 22Yzu . 11Yz -13 
KERCKHOVEN 

1061 Wegen I ............... : . ..................... G. VAN 45 u. 8Yz -11 Yz 
RISSEGHEM 

1305 Bouwfysica ................................... P. MOERMAN 22Yz u. 14Yz-16 

Praktische oefeningen .......................... P. MOERMAN 15 u. 1 Ph -13 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........ ; ............... W. SOETE 45 u. 10-11Yz 8Yz-10 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-18 

1353 Mechanica der tluida ........................... G. TISON 22Yz u. 81f2-10 

Pni.ktische oefeningen ......................... _. G. TISON 30 u. 16-18 

1550 Steen en beton ............. . .................. Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: tf. 
LAMBOTTE 22Yz u. 81f2-10 

Praktische oefeningen .......................... Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: H. 
LAMBOTTE 22V:tu. 10-11% 

4500 Geschiedenis van de bouwkunst I ................ R. D'HULST 22Yzu . IIYz -13 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

I 

1 e Proef burgerlijk ingenieur architect - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1006 Architectonische samenstelling : 

Theorie van-qe bouwkunst 11 ................... J. KINT 22lhu. Slh-10 

1012 Constructie van gebouwen III ................... N. 22lhu. I Ph -13 

1015 Constructie van gebouwen : 
Ontwerpen III (3) ..................... : ........ G. DE LEYE l20u. 14-1S 14-IS 

1021 Architectonische samensteiljog : 
Typologie van gebouwen 11 ..................... J. KINT 22lhu. lO-l Ph 

1025 Architectonische samenstelling : 
Ontwerpen lil (3) .............................. J. KINT 60 u. 14-IS 

1046 Brandveiligheid ................................ R. MINNE 22%u. Slh -10 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 12 u. op afspraak 

1056 Geologie .................................... _ .. W. DE BREUCK 22%u. 10-ll% 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 22lhu. lllh -13 

1060 Topografie en fotogrammetrie .................. H. VAN 
KERCKHOVEN 22lhu. lllh -13 

Praktische oefenin'gen .......................... H. VAN 
KERCKHOVEN 22lhu. op afspraak 

1312 Sterkteleer A .................................. W. SOETE 45 u. 10-l1lh S%-10 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-1S 

4501 Geschiedenis van de bouwkunst 11 ............... R. D'HULST 22lhu. SYz-10 

totaal aantal uren per cursus (3) de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur om,vat. 

l Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Krijgslaan 271, SS 

Krijgslaan 271, SS 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e · Proef burgerlijk ingenieur architect - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1016 Constructie van gebouwen: Ontwerpen IV ........ G. DE LEYE 60 u. 14-18 

1022 Architectonische samenstelling : 
Typologie van gebouwen I1I .................... J. KINT 22'hu. 11Yz -13 

1026 Architectonische samenstelling : 8Yz-12'h 
Ontwefpen IV ................................. J. KINT 120u. 14-18 

1030 Stedebouw en planologie I ...................... C. VERMEERSCH 22'h u. 11 'h -13 

104i Inrichtingstechniek : electrische en electro-
mechanische uitrusting van gebouwen ............ J. CNOPS 22'h u. 8'h-IO 

1050 Grondmechanica I ............................. E. DE BEER 22Yz u. 11 Yz -13 

11 ()() Metaalbouw I (verbindingen) .................... Tit.: W. SOETE 
Suppl.: A. 
VINCKIER 22'h u. I0-11Yz 

1316 Berekening van constructies I ................... D. VANDEPITTE 45 u. 8'h-IO 8Yz -10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 60 u. 14-18 

1320 Beton I .................................... . .. F. RIESSAUW 22'hu. 14Yz-16 

Praktische oefeningen . . . . . . ...... : ............. F. RIESSAUW 30 u. 16-18 

1501 Metaalkunde .......... . .................. . .. .. J. DILEWIJNS 22'h u. 10-11 Yz 

1540 Kennis der niet-metalen ························· Tit. : W. SOETE 
Suppl.: R. VAN 
COMBRUGGE 22Yzu. 11Yz -13 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ................ R. DECHAENE 22Vzu. 10-11 Yz 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4030 Inleiding tot het in~ustrieel beheer ............... A. VJ._ERICK 22Yzu. 8Yz -10 

Praktische oefeningen . .......................... A. VLERICK 30 u. 16-18 

* = aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur architect - se semester 
I 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1017 Constructie van gebouwen : 

Ontwerpen V ................................. G. DE LEYE 120u. 14-19 10-13 

1027 Architectonische samenstelling : 
Ontwerpen V ................................. J. K1NT 60 u. 14-18(a) 16-18 

1031 Stedebouw en planologie 11 ..................... C. VERMEERSCH 45 u. 11'12-13 11'12-13 

1041 Inrichtingstechniek II : 
Waterverdeling in en ontwatering van gebouwen .. J. CNOPS 22'hu. 10-11'12 

1043 Verwarming en klimatechniek ................... R. MINNE 22'hu. 11~ -13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 8-10 

1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H. MULLER 22'hu . 10-11'12 

1051 Grondmechanica 11 ............................ E. DE BEER 22'hu. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 14-18(a) 

1317. Berekening van constructies 11 .................. D. VANDEPITTE 45 u. 8'12-10 8'12-10 

Praktische oefeningen .......................... D. VANDEPITTE 60 u. 14-18 

1321 Beton 11 ...................................... F. RIESSAUW 22'hu. 14lh-16 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 u. 16-18 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ................ H. SOMERLING 22Yzu 10-11 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

l 1465 Waterbehandeling ····························· F. BOSCH 11l;4 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 9 u. 16-18 

1553 Koolwaterstof bindmiddelen .................... F. BOSCH 11l;4 
- ----

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur architect - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2314 Trillingen van constructies .......... . ........... J. DE RIES 22lh u. 10-11 Y2 

Praktische oefeningen ...................... . ... J. DE RIES 22 lh u. 11'12 -13 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica ... R. DECHAENE 22 lh u. 10-11 Y2 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 30 u. 11 Y2 -13Y: 

2329 Instabiliteit van construc~ies .................... D. VANDEPITTE 22lh u. 10-11 Y2 

2330 Breukmechanica .......... . . . . . ............ .. .. W. SOETE 22 lh u. 11Y2-13 

4001 Staatshuishoudkunde ......... . .......... . ...... A. VLERICK 22lh u. Slh -10 

I 

' 

1 
I 

aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag qonderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1028 Architectonische samenstelling : 

Ontwerpen VI ... .. .... ... ........ . ............ J. KINT 120u . op afspraak 

1032 Stedebouw en planologie lil .................... C. VERMEERSCH 22lf2u. 14lf2-16 

10-13 
Praktische oefeningen . .. . . .... ...... ........... C. VERMEERSCH 75 u. 14-18(a) 

1035 Beroepspraktijk en deontologie I ................ J. RINT 22lf2u. 8lf2 -10 

1042 Inrichtingstechniek lil: 
komfortverzekerir:tg in gebouwen . ... ............ J. CNOPS 22lf2u. 10-lllh 

Praktische oefeningen ................... .. ..... J. CNOPS 30 u. 14-18(a) .. 

1054 Funderingstechniek I .... . ......... ...... . ...... E. DE BEER 22lf2u. 8lh-W 

1318 Berekening van constructies III, partim .......... D. V ANDEPITTE 22lf2u. 8lf2-10 

Praktische oefeningen, partim ................... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1319 Berekening van constructies IV .................. D. V ANDEPITTE 22lf2u. 8lf2-10 

Praktische oefeningen ................. ....... .. D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1322 Beton III ..................................... F. RIESSAUW 22lf2 u. lO-llY: 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 u. 14-18(a) 

5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 60 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1052 Grondmechanica 111. ........................... E. DE BEER 22lf2u. 10-lllh 

Praktische oefeningen .................. . ....... E. DE BEER 30 u. 14-18(a) 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 ! 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1062 Wegen II .... : ................................ G. VAN ; 

RISSEGHEM 22Y:u. 11%-13 

G. VAN 
Praktische oefeningen .......................... RISSEGHEM 22Y:u. 14-17(a) 

1102 Metaalbouw 111 .. ··························· .. Tit.: W. SOETE 
Suppl.: A. 
VINCKIER 22%u. 11%-13 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmetheden Tit. : W. SOETE 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22Y:u. 10-11 Y: 

2310 Experimentele methodes der sterkteleer 
(spanningsmetingen) ....................... : . .. W. SOETE ll~u. 11%-13(a) 

2311 Experimentele methodes der sterkteleer Tit.: D. VAN-
(modelonderzoek) .............................. DEPITTE 

Suppl.: J. RATHE ll~u. 11%-13(a) 

2312 . Mechanica van de continue media ............... R. MERTENS 30 u. 8-10 

2327 Schalen I ..................................... Tit.: D. VAN-
DEPITTE 
Suppl.: J. RATHE 22'hu. 8%-10 

2331 Reologie van materialen ........................ Tit.: F. 
RIESSAUW 
Suppl.: H. 
LAMBOTTE 22Y:u. 11%-13 

2332 Bezwijkberekening voor' constructies van beton ... F. RIESSAUW 22Y:u. 10-11 'h 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 u. 16-18 
--- - ..... 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

" 
Plat., 22 

Krijgslaan 271, S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
------- --
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag '- dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies .......... D. VANDEPITTE 22Y2u: 10-11 Y2 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 30 u. 16-18 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11Y2 -13 16-16Y2 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16 Y2-17Y2 

f 

I 

-

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Coupure 160 

Plat., 22 

Plat., 2 



w 
.....,J 
\0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE W·ETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN. 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1029 Architectonische samenstelling : 8 ~ -13 14-18(a) 

Ontwerpen VII ...................... . ......... J. KINT 180u. 14-18 11~ -13 

1036 Beroepspraktijk en deontologie 11 ............... J. KINT 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .... . ..................... J. KINT 30 u. 14-18(a) 

1318 Berekening van constructies 111, partim .. . ....... D. VANDEPITTE 22~ u. 8~-10 

Praktische oefeningen, partim ........ . .......... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1323 Beton IV ........................... . ......... F. RIESSAUW 22~u. 10-1 Ph 

Praktische oefeningen ....... . ........... . .... . . F. RIESSAUW 30 u. 14-18(a) 

4101 Bouwrecht ........................... . .... . ... R. SENELLE 22~u. 11~ -13 

5003 Afstudeerwerk lil ..... ........... ............. 60 u . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1055 Funderingstechniek 11 .. . ........... . ........... E. DE BEER 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen . . ........................ E. DE BEER 30 u. 14-18(a) 

2326 Platen met inbegrip van de vloeilijnentheorie . .... Tit.: F. RIESSAUW 22~u. 10-11 ~ 
Suppl.: H. LAM-

Praktische oefeningen .......................... BOTTE 30 u. 16-18 

Tit.: D. VANDE-
PITTE · 

2328 Schalen 11 ..... . .............................. Suppl. : J. RA THE 22~u. 11~ -13 

Praktische oefeningen ....................... . .. 30 u. 14-18(a) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. . . Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1011 Constructie van gebouwen Il .................... N. 221hu. 11'12-13 

1014 Constructie van gebouwen : Ontwerpen Il 
Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 30 u. 14-18(a) 

1060 Topografie en fotogrammetrie ·················· H. VAN 
KERCJ(HOVEN 22%u. 11% -13 

1061 Wegen I ........................ : . ............ G. VAN 
RISSEGEM 45 u. 8'12-11'12 

Praktische oefeningen .......................... G. VAN I 

RISSEGHEM 22'hu. 14-17(a) 

1305 Bouwfysica I .................................. P. MOERMAN 22'hu. 14lf2 -1(j .. 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........................ W. SOETE 45 u. 10-ll'h 81h-10 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-18 

1353 Mechanica der fluida ....................... · .... G. TISON 221hu. 8'12-10 

Praktische oefeningen .......................... G. TISON 30 u. 16-18 I 

1501 Metaalkunde .................................. J. DILEWIJNS 221/zu. 10-11 'h 

1550 Steen en beton ................................ Tit.: F. RIESSAU" 
Suppl.: H. 
LAMBOTTE 221hu. 8lf2 -10 

Praktische oefeningen .......................... Tit.: F. RIESSAU" 
St:tppl.: H. 
LAMBOTTE 22'hu. 10-11lf2 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk . bouwkundig ingenieur - se semester 
I 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
, 

3200 Inleiding tot de elektrotechniek I .......... : ..... Tit.: M. · VAN 
WORMHOUDT 221hu. 1 B-2 -13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... H. PAUWELS 30 u. 14-16 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ................ R. DECHAENE 221hu. 10-11 

4010 Inleiding tot .de menselijke wetenschappen ........ 
Inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 221hu. Slh-10 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11lh-13 16-16lh 

Praktische oefeningen ....... . .................. H. MULLER 15 u. 16lh-171h 

4500 Geschiedenis van de bouwkunst I ................ R. D'HULST 22lhu. 111h-13 

-. 

/ 

J 

aantal uren per cursus (a) om de veertien détgen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Pasteurlaan, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen · Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1012 Constructie van gebouwen III ................... N. 221hu. 1 Ph -13 

1015 Constructie van gebouwen : Ontwerpen III ....... G. DE LEYE 30 u. 14-18{b) 

1056 Geologie .................. ·: .................. W. DE BREUCK 221hu. 10-11Vz 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 221hu. 11Vz-13 

1060 Topografie en fotogrammetrie .................. H. VAN 
KERCKHOVEN 221hu. 1Ph-13 

H. VAN 
Praktische oefeningen .......................... KERCKHOVEN 22lf.zu. op afspraak 

1071 Bruggen I ..................................... G. VAN 
RISSEGHEM 22lf.zu. 8Vz-10 

G. VAN 
.. 

1 

Praktische oefeningen .......................... RISSEGHEM 22%u. 10-11% 

1312 Sterkteleer A .................................. W. SOETE 45 u. 10-11Vz 8Vz-10 

Praktische oefeningen ................ : ......... W. SOETE 60 u. 14-18 

1354 Hydraulica I .................................. G. TISON 22%u. 8Vz -10 

Praktische oefeningen .......................... G. TISON 30 u. 10-11Vz 

1465 Waterbehandeling ............................. F. BOSCH 1P4 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 9 u. 16-18 

1553 Koolwaterstof bindmiddelen .................... F. BOSCH 11~u. 

3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ............... Tit;: M. VAN 
WORMHOUDT 
Suppl.: 
H. PAUWELS 22Vzu. 14%-16 

__ L___ 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (b) 1 e helft 6e semester (c) 2e helft 6e semester 

-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271, SS 

Krijgslaan, 271, SS 

Camp. Zwij_n. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
.. 

KEUZE CURSUSSEN 
1111 Mechanische bewerkingen I ...................... C. DEKONINCK 22Yzu. 8llz-10 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 22Yzu. 14Yz-16 

4001 Staatshuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22Yzu. 8%-10 

4101 Bouwrecht .................................... R. SENELLE 22llzu. llllz -13 

4501 Geschiedenis van de bouwkunst II ............... R. D'HULST 22Yzu. 8%-10 

~ 

totaal aantal uren per cursus (*) ten minste 22lf2 uur (omgerekende uren) te kiezen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1050 Grondmechanica I ..... . . .. ................... . E. DE BEER 22%u. 11% -13 

1062 Wegen II ........ . . . ..... . ..... . . . ........ . ... G. VAN 
RISSEGHEM 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen . . ........ . . . .. . ......... . G. VAN 
RISSEGHEM 22%u. 14-17(a) 

1072 Bruggen II .................................... G. VAN 
RISSEGHEM 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen · ......... . ............... . G. VAN 
RISSEGHEM 45 u. 14-17(a) 14-17(a) 

.. 
1080 Waterwegen I ..... . . .. .......... . ..... . ....... G. TISON 22%u. 11% -13 

Praktische oefeningen . .... . . . ................... G. TISON . 30 u. 14-18(a) 

Tit.: W. SOETE 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) .................... Suppl.: A. 

VINCKIER 22%u. 10-11% 

1316 Berekening van constructies I ......... .. ........ D. VANDEPITTE 45 u. 8V2-10 8%-10 

Praktische oefeningen ................. . ........ D. V ANDEPITTE 60 u. 14-18 

1320 Beton I . . .... . .................... . .......... . F. RIESSAUW 22lh u. 14 %-16 

Praktische oefeningen ... . ........ . .. . .......... F. RIESSAUW 30 u. 16-18 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ................ G. TISON 22%u. 10-11 % 

Tit.: W. SOETE 
1503 Praktische metalenkennis en Suppl.: R. VAN-

beproevingsmethoden .. , ......... ~ ............. CROMBRUGGE 22%u. 10-11 % 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

I 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
/ 

KEUZE CURSUSSEN \ 

2070 Spoorwegen ................................... G. VAN 
RISSEGHEM ll%u. 10-11% 

" 
Praktische oefeningen .......................... G. VAN I 

RISSEGHEM 15 u. 

2310 Experimentele methodes der sterkteleer 
(spanningsmetingen) ........ ················ ... W. SOETE I I% u. 11%-13(a) 

Tit.: D. VAN-
2311 Experimentele methodes der sterkteleer DEPITTE 

(modelonderzoek) ............................. Suppl. : J. RA THE I1%u. 11% -l3(a) 

2331 Reologie van materialen ........................ Tit.: F. 
RIESSAUW 
Suppl.: H. 
LAMBOTTE 22%u. 11%-13 

. . 

' 
• · = totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H. MULLER 22Y2 u. 10-11 Y2 

1051 Grondmechanica 11 ................ .. .. . ....... E. DE BEER 221hu. 8Y2 -10 

Praktische oefeningen . . ... .. ......... . ......... E. DE BEER 30 u. 14-18(a) 

1073 Bruggen lil . . ... . ..... . . . . ... . .. .. .. . . ... . .... G. VAN 
RISSEGHEM 221hu. 1 Ph -13 

Praktische oefeningen . .............. . .......... G. VAN 
RISSEGHEM 221h u . 14-17(a) 

1081 Waterwegen 11 .... . ............ . .... .. ....... . N. 221h u . 11 Y2 -13 

Praktische oefeningen . . . .... . .... . .. . . . ....... . N. 30 u . 14-18(a) 

1317 Berekening van constructies 11 .. . .. . .. . . ..... . . . D. VANDEPITTE 45 u. 8Y2 -10 8Y2 -10 

Praktische oefeningen . .. . . .. .... . . .. ... ... . ... . D. VANDEPITTE 60 u. 14-18 
.. 

1321 Beton 11 .. . ................ . .. . ........ . . . .. . . F. R1ESSAUW 22 1h u. 14 Y:! -16 

Praktische oefeningen . . . .... .. ...... . ........ . . F. RIESSAUW 30 u: 16-18 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde II . . .......... . . .. H. SOMERLING 22%u. 10-11 Yz 

Praktische oefeningen ........ . .. ... ............ H. SOMERLING 30 u . 14-18(a) 

KEUZE CURSUSSEN 
1046 Brandveiligheid . .. .......... . .. ... . .. . . ... . . . . . R. MINNE 22Yz u. 8Yz -10 

Praktische oefeningen ... . ........... .. . .. . . .... R. MINNE 12 u. op afspraak 

llOI Metaalbouw II ...... .' .. . . . .. . .... . ............ Tit.: W. SOETE 22 Yz u. 8Y:! -IO 

Praktische oefeningen ....... . .................. Suppl.: A. 
VINCKIER 30 u. 16-18 

- --

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 
I 

Camp. Zwijn. i 

I 

I 

Camp. Zwijn. 
i 

I 

Plat., 22 
I 

I 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp., Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 
- - - ---
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2050 Rotsmechanica ............ . .......... . ........ E. DE BEER 22112 u. 10-11112 

Praktische oefeningen ........ . ... . .... . .... . ... E. DE BEER 30 u. 11112-13% 

2314 Trillingen van constructies ..... . .. ... . . ... .. . . . . J. DE RIES 22 Y: u. 10-11 Y: 

Praktische oefeningen . ... . . . . . . . . . ............. J. DE RIES 22 112 u. 11 Y: -13 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica ... R. DECHAENE 22 112 u. 10-11112 

Praktische oefeningen ... . ..... . .......... . ..... R. DECHAENE 30 u. · 11 Y: -13112 

-
I 

i 
I 

-. 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 



w 
00 
00 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je froef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maand(lg dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1052 Grondmechanica III ........................... E. DE BEER 22Y:u. 10-11 Y: 

.. 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 14-18(a) 

1054 Funderingstechniek I ........................... E. DE BEER 22Y:u. 8 Y:-10 

1082 Waterbouwkundige werken I .......... ,· .. . ...... J. THEUNS 22Y:u. 10-llY: 

Praktische oefeningen .......................... J. THEUNS 60 u. 14-18 

1083 Waterbouwkundige werken 11 ................... H. VANDER-
VELDEN 22Y:u. llY:-13 

1102 Metaalbouw III ............................... Tit. : W. SOETE 
Suppl.: A. 
VINCKIER 22Y:u. I Ph -13 

1318 Berekening van constructies III, partim .......... D. V ANDEPITTE 22Y:u. 8Y: -10 

Prakt,ische oefeningen, partim ................... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1319 Berekening van constructies IV . . ......... ... .... D. V ANDEPITTE 22Y:u. 8Y: -10 

Praktische oefeningen ............... · ........... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1322 Beton Ili ..................................... F. RIESSAUW 22Y:u. 10-1 Plz 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 u. 14-18(a) 

1355 Hydraulica 11 ................................. G. TISON 22Y:u. i IV: -13 

Praktische oefeningen .......................... G. TISON 30 u. 14-18(a) 

1540 Kennis der niet-metalen ........................ Tit.: W. SOETE 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22Y:u. llY: -13 

. ~- - ~ ' .. 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5002 Afstudeerwerk 11 ....................... .. ..... 90 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1035 Beroepspraktijk en deontologie I ................ J. KINT 22 lh u 8 ~-10 

2150 Vervoertechniek ............................. . . C. VAN AKEN 33%u. 8lh -10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

2312 Mechanica van de continue media ............... R. MERTENS 30 u. 8-10 

2327 Schalen I ....... . .. . .......................... Tit.: D. VAN-
DE PITTE 
Suppl.: J. RATHE 22lh u. 8%-10 

2332 Bezwijkberekening voor constructies van beton ... F. RIESSAUW 22% u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 !!· 16-18 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies .......... D. VANDEPITTE 221hu. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... D. VANDEPITTE 30 u. 16-18 

aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Krijgslaan, 271, S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1055 Funderingstechniek 11 ................ . ......... E. DE BEER 22 'h u. 8'12-10 Camp. Zwijn. 

Praktjsche oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 
.. 

1084 Waterbouwkundige werken III .................. H. VANDER-
VELDEN 22'h u. 10-11'12 Plat., 22 

I 

Praktische oefeningen ...................... . ... H. VANDER- I 

VELDEN 60 u. 14-18 Plat., 22 
! 

I 1318 Berekening van constructies III, partim .......... D. V ANDEPITTF 22 'hu. 8'12 -10 Camp. Zwijn. 
I 

I 

(.U 

8 
I 

Praktische oefeningen, partim ................... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) -.- Camp. Zwijn. 
I 

1323 Beton IV .. . : . ............... . . . .............. F. RIESSAUW 22 'h u. 10-11'12 Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen .......................... F. RIESSAUW 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

1356 Hydrologie .................................... G. TISON 22%u. W-11V2 Plat., 22 

f\ Praktische oefeningen ................. ... .. . ... G. TISON 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

5003 Afstudeerwerk 111 .................. . ........... 180u. 

) CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1036 Beroepspraktijk en deontologie 11 ............... J. KINT 22'hu. 8%-10 Plat., 22 

2053 Grondmechanica I V .......... . ................ E. DE BEER 22'hu. 10-1 Ph Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 11llz-13% Camp. Zwijn. 
i 

2315 Aeroëlasticiteit ..... . · .................. . ....... G. TISON 22%u. 8llz-10 Plat., 22 
I 

2326- Platen met inbegrip van de vloeilijnentheorie ..... Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: 
H. LAMBOTTE 22llzu . 10-11 'h Plat., 22 

Praktische oefeningen .......... . ............... 30 u. 16-18 Camp. Zwijn. 
---- · · ·- - --

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 



w 
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! 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. · Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2328 Schalen 11 .................................... Tit. : D. VAN-
DEPITTE 
Suppl. : J. RA THE 22ihu. 11ih -13 

Praktische oefeningen .......................... 30 u. 14-18(a) 

2329 Instabiliteit van constructies .................... D. V ANDEPITTE 22ihu. 10-11 Y2 

2330 Breukmechanica ........ . ...................... W. SOETE 22ihu. 11 'h-13 

.I 

' 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

/ 



w 
10 
N 

F.t\CULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingeni~ur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1110 Technisch tekenen ............................. C. DEKONINCK 60 u. 14-18 

1122 Turbmachines I aoooooooo o o oooooooooooooooo 0000 H. SOMERLING 22Y:u. lO-llY: 

1302 Warmteoverdracht I .. , ........................ R. MINNE 22Y:u. llY: -13 

Praktische oefeningen ................... , .. , ... R. MINNE· 30 u. 16-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........................ W. SOETE 45 u. lO-llY: 8Y2-10 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-18 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ................ G. TISON 22Y:u. 10-11Y2 

1370 Kinematica en dynamica van de machines ........ R. DECHAENE 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 60 u. 14-18 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmet!1oden Tit.: W. SOETE \ 

Suppl. : R. VAN-
CROMBRUGGE 221/zu. 10-11 Y: 

1650 Theorie van het schip I ................. : ....... V. FERDINANDE 22Y2u. 8Y:-10 . 

Praktische oefeningen .......................... V. FERDINANDE 30 u. 14-18(a) 

1660 Scheepsbouwkunde I ........................... J. NIBBERING 22Y2u. 11Y2 -13 

8Yz-10 
Praktische oefeningen .......................... J. NIBBERING 60 .u. 14-16(a) 11Y2-13 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22Y:u. 8Yz-IO 

Praktische oefeningen ........................... A. VLERICK 30 u. op afspraak 

totaal aantal uren ·per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
---- ---
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w 

Nr. 

1123 

1130 

1312 

1651 

1661 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef ~urgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 6e semester 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Turbomachines 11 ................... , .......... H. SOMERLING 33%u. 8'h-IO 10-11 Yz (b) Technicum 

Praktische oefeningen .. .......................... H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) Technicum 

Stoomtechniek ................................ R. MINNE 33%u. 8%-10 10-ll'h (c) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

Sterkteleer A .................................. W. SOETE 45 u. 10-ll'h 8'/z-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-18 Plat., 22 

Theorie van het schip 11 ........................ V. FERDINANDE 45 u. 10-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... V. FERDINANDE 60 u. 14-18 Camp. Zwijn. 

Scheepsbouwkunde 11 .......................... J. NIBBERING 45 u. 14'/z-17'/z 
(a) ll'lz-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. NIBBERING 60 u. 8%-12% Camp. Zwijn. 

' ' 

' 

om de veertien dagen (b) Ie helft van 6e semester (c) ~ 2e helft 6e semester totaal aantal uren per cursus 



w 
1.0 
~ 

Nr. 

1100 

1114 

1121 

1316 

1355 

1540 

1652 

1662 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig fngenieur - 7e semester 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

Metaalbouw I (verbindingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppl. : A. 
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1 I Tit.: w. SOETE 

VINCKIER I22Y2u. 

Machineonderdelen ............................ I C. DEKONINCK I 22Y2u. 

Zuigermachines ................................ I H. SOMERLING I 22'hu. 

Praktische oefeningen .......................... I H. SOMERLING I 30 u. 

Berekening van constructies I ................... I D. VANDEPITTE I 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... I D. VANDEPITTE I 60 u. 

Hydraulica 11 ................................. I G. TISON 22'hu. 

Kennis der niet-metalen .......... : . ............ I Tit. : W. SOETE 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE l22'hu. 

Theorie van het schip lil ....................... I V. FERDINANDE I 45 u. 

14-18 

Praktische oefeningen .......................... I V. FERDINANDE I 120u.l 8'12-12Yz 

Scheepsbouwkunde III J. NIHBERING 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... I J. NIBBERING 60 u. 

om de veertien dagen totaal aantal uren per cursus 

10-11 Y2 

11Y2-13 

10-11 Y2 

8Y2-10 8%-10 

11Yz-13 

14-18 

14-18(a) 

11%-13 

10-11% 

14-18(a) 

11Yz-13 

10-11 Yz 
14%-16 

16-18 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 



---

w 
\0 
VI 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig _ ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
~ 

VERPLICHTÈ CURSUSSEN Tit.: W. SOETE 
1101 Metaalbouw 11 ................................ Suppl.: A. 

VINCKIER 221hu. 81h -10 

Praktische oefeningen ..................... : .... 30 u. "16-18 

1120 Zuigermotoren ................................ C. VAN AKEN 45 u. lllh -13 111h-13 

1317 Berekening van constructies 11 . ; ............... . D. V ANDEPITTE 45 u. 8'h -10 8'12-10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 60 u. 14-18 

1400 Regeltechniek I ............... : ................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 111h -13 10-1IV2 

A. VAN 10-12 
Praktische oefeningen ........................... CAUWENBERGHE 90 u. 14-18 

1653 Theorie van het schip IV ....................... V. FERDINANDE 221hu. 10-11 'h 

·Praktische oefeningen ...................... . ... V. FERDINANDE 30 u. 14-18(a) 

1663 Scheepsbouwkunde IV ......................... J. NIBBERING 221hu. 10-11'12 

Praktische oefeningen .......................... J. NIBBERING 60 u. 16-18 14-18(a) -
3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ............... Tit.: W. VAN-

WORMHOUDT 
Suppl.: 
H. PAUWELS 221hu. 14'12-16 

totaal aantal uren per cursus (a) o~ de ve~rtien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

... 

Plat., 22 
- ----



w 
\0 
0"1 

Nr. 

1102 

1318 

1319 

2651 

5002 

1351 

1401 

2132 

2150 

2280 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 
I 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 9e semester 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN I 

Metaalbouw lil ............................... Tit. : W. SOETE 
Suppl.: / 

A. VINCKIER 22Yzu. 11Yz-13 

Berekening van constructies 111 .................. D. V ANDEPITTE 22Yzu. 8 Yz-10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

Berekening van constructies IV .................. D. V ANDEPITTE 22Yzu. 8Yz-10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

Elektriciteit in de scheepsbouw ............ : ..... H. DE JQNG 22Yzu. 10-11 Yz 

Afstudeerwerk 11 .............................. 180u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Stromingsleer 11 ............................... H. SOMERLING 22Yzu. 10-11 Yz 

Praktische oefeningen .......... 
1 
•••••••..••••••• H. SOMERLING 30 u. 14-16 

Regeltechniek 11 .............................. : A. VAN 
CAUWENBERGHE 22Yzu. 11 Yz-13 

Praktische oefeningen ................. . . : ...... A. VAN 
CA UWENBERG HE 30 u. 8-10 

Koeltechniek .. : ............................... H. SOMERLING 22Yzu. 10-11 Yz 

Vervoertechniek .. . ............................ C. VAN AKEN 33%u. 8Yz-10 rest op afspraak 

Praktische oefening·en .......................... C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

Stochastische processen ......................... M. VAN 
WORMHOUDT · 22Yzu. 10-11Yz (b) 8Yz -IO(b) 

Praktische oefeningen ..................... · ..... M. VAN 
WORMHOUDT 22 Yzu. I Ph-13 

om de veertien dagen (b) eerste helft van het semester totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 · 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 



w 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies .......... D. V ANDEPITTE 22lhu. 10-llih 

Praktische oefeningen .......................... D. VANDEPITTE 30 u. 16-18 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN-
CA UWENBERG HE 22lhu. I0-11lh 

2502 Aanvullende metaalkunde ................. .... .. J. D1LEWIJNS 22ihu. lllh-13 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
Inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11 ih -13 16-16lh 

Praktische o_efeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16ih-17lh 

\ 

~ 

I 

aantal uren per cursus 

i' \ 

: 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Coupure, 160 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 



I.U 
\0 
00 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergcmgen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H. MULLER 22Y2 u. 10-1Ph 

1143 Scheepswerktuigkunde .......................... C. VAN AKEN 45 u. 10-1Ph 8Yz-l0 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 60 u. 14-18 

1465 Waterbehandeling .............................. F. BOSCH 11\4_u. 16-17Yz(b) 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. 11 Yz-13 llYz -13 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18 

5003 Afstudeerwerk ................................ 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
• ' 

1124 Gasturbines ................................... H. SOMERLING 22Y2u. 8Yz-10 

2144 Hijswerktuigen .... , ....... : ................... J. DE RIES 22Y2u. 8Yz-l0 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 22Y2u. 10-11 Yz 

Praktische oefeningen ........................... R. DECHAENE 30 u. 11%-13% 

2330 Breukmechanica ............................... W. SOETE 22Y2u. 11Yz -13 

3050 Inleiding tot de civiele techniek ................. Tit.: F.RIESSAUW 22Y2u. 8 1h-l0 
Suppl.: 
H. LAMBOTTE 

4001 Staathuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22Y2u. 8Y2-l0 

4033 Productiebeheer ............................... H. MULLER 22Yzu. 16-17% 

Pra~tische oefeningen .......................... H. MULLER 30 u. 17ih-19Y2 
- , __ ' ----- ---

to_taal aantal uren per cursus (b) 1• helft van het semester 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 I 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 



----·- ~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - Richting : elektrische energietechniek - se semester 

Nr. Leergangen Titularis · • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1110 Technisch tekenen ............................. C. DEKONINCK 60 u. 14-18 

1122 Turbomachines I .............................. H. SOMERLING 22\.lu. 10-11112 

Praktische oefeningen .. ; .... : .................. H. SOMERLING 30 u. 8-10 

1210 Velden, energie, krachten ....................... Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8112-10 11112 -13 

Praktische pefeningen .......................... Suppl.: 
H. PAUWELS 60 u. 14-18 

1302 Warmte-overdracht I ......... : . ................ R. MINNE 22112u. 11112-13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........................ W. SOETE 45 u. 10-ll Y2 8112-10 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 60 u. 14-18 

1370 Kinematica en dynamica van de machines ......... R. DECHAENE 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 60 u. 14-18 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmetboden Tit.: W. SOETE 22lhu. lO-l Ph 
Suppl. : R. VAN 

1540 Kennis der niet -metalen ........................ CROMBRUGGE 22\.lu. 11112 -13 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22lhu. 8\.l-10 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 30 u . na afspraak 

totaal aantal uren per cursus 

,-

,-

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - ·Richting : elektrische energietechniek - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1123 Turbomachines 11 ........... ·················· H. SOMERLING 33%u. 81h-10 10-111h (b) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 60 u. 14-18 Technicum 

1240 Elektrische machines I • •••••• 0 ••••••••••• • •••• 0 H. DE JONG 45 u. 81h-10 111h-13 Technicum 

Praktische oefeningen ...... . ................... H. DE JONG 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Technicum 

1313 Sterkteleer B .................................. W. SOETE 221hu. 10-111h Plat., 22 

g I 81h-10 
Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 30 u. 10-Illh (c) Plat., 22 

1400 Regeltechniek I ................................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 111h-13 10-111h Plat., 22 

A. VAN 10-12 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 90 u. 14-18, Plat., 22 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. 11% -13 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .. ............... . ........ J. COLLE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Technicum 
----·-·-

* totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (b) 1 e helft 6e semester (c) 2e helft 6e semester 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting werktuigkunde - 7e semester 

Nr. Léergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1114 Machineonderdelen ...... . ..................... C. DEKONINCK 45 u. 8 lh-10 lllh -13 Technicum 

Praktische oefeningen ............ . ............. C. DEKONINCK 30 u. 16-18 Technicum 

1121 Zuigermachines . ...... . ........................ H. SOMERLING 22lf2u. 10-11 Y2 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Technicum 

1241 Elektrische machines 11 .. · ................. . ..... H. DE JONG 22lf2u. 8lf2-10 Technicum 

Praktische oefeningen ............ . ............. H. DE JONG 30 u. 14-18(a) Technicum 

. 1315 Mechanische trillingen .......................... 1. DE RIES 45 u. 8lf2-1llf2 Plat., 22 

Praktische oefeningen ................... . ...... J. DE RIES 60 u. 14-18 Plat., 22 ~ -
I. 1351 Stromingsleer 11 ..................... , ..... , ... H. SOMERLING 22 lf2 u. I 10-11 Y2 Plat., 22 

Praktische oefeningen .. .' ....................... H. SOMERLING 30 u. 14-16 Technicum 

1401 ~egeltechniek 11 .. , ........................... : A. VAN 
CAUWENBERGHE 22lf2u. 11 lh-13 Plat., 22 

A. VAN ! 

Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 Plat., 22 

CURSUSSEN 
1
NAAR KEUZE 

1203 Industriële elektrische metingen ........ . ...... . . J. COLLE 22lf2u . 10-11 Y2 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30 u. 
; 

8-10 Technicum 
-

2132 Koeltechniek .................................. H. SOMERLING 22lf2 u. 10-11 Yz Plat., 22 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN 
CAUWENBERGHE 22lf2u. 11Yz -13 Plat., 22 

) 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

I 2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting werktuigkunde - 7e semester 

-
Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2260 Praktische oefeningen .......... · ................ A. VAN 
I CA UWENBERG HE 30 u. 14-18(a) 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN 
CAUWENBERGHE ~2%u. 10-11% 

2502 Aanvullende metaalkunde ...................... J. DILEWIJNS ~2%u. 11%-13 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen : 
Inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11%-13 16-16% 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16%-17Y2 
---

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Pasteurlaan, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1120 Zuigermotoren .................. · .............. C. VAN AKEN 45 u. 11'12 :13 I Ph -13 Technicum 

Praktische oefeningen ........ ·, ............ . .... C. VAN AKEN 60 u. 14-18 Technicum 

1124 Gasturbines ............ ........................ H. SOMERLING 22Y2u. 8'12-10 Technicum 

1130 Stoomtechniek ................................ R. MINNE 33%u. 8'12-10 10-11'12 (c) Technicum 

Praktische oefeningen ...... ·, ................... R. MINNE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

1324 Werktuigkundige toepassingen van de sterkteleer .. R. DECHAENE 45 u. 10-13 Camp. Zwijn. 

~ w 

Praktische oefeningen ........................ .. R. DECHAENE 60 u 14-18 Camp . Zwijn. 

3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren .............. F. VAN-
MASS-ENHOVE 22Y2u. 8'12~10 Camp. Zwijn. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1242 Elektrische machines III ........................ H. DE JONG 22Y2u. 10-11 '12 Technicum 

Praktische oefeningen ......................... -. H. DE JONG 30 u. 14-18(a) Technicum 

1303 Warmte-overdracht 11 .............. , ........... R. MINNE 22Y2u. 11 '12 -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 Technicum 

1404 Optimale controle ............................. E. NOLDUS 22'12u. 8 '12-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen, .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica ... R. DECHAENE 22Y2u. 10-11 '12 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

2350 Smering, wrijving en slijtage ............... .. .... C. DEKONINCK 22'12u. 10-11 '12 Plat., 22 

* totaal aantal . uren per cursus (a) om de 14 dagen (c) tweede helft van het semester 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
' 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenie-pr 
Richting: werktuigkunde - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2400 Lineaire systemen I ............................ J. WILLEMS 22'hu. 8'h -10 

Praktische oefeningen ... : ..... . , . ............... J. WILLEMS 30 u. 11%-13 Yz 

2406 Digitale processturing .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHI 22'hu. 10-11 'h 

4001 Staathuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22'hu. 8%-10 

4033 Productiebeheer ... : . .......................... H. MULLER 22%u. 16-17% 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 30 u. 17%-19V2 

' 

I 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : werktuigkunde - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) ............... . .... Tit.: W. SOETE 

Suppl. : 
A. VINCKIER 22'hu. 10-1 Ph Plat ., 22 

1112 Mechanische bewerkingen 11 ................ . ... C. DEKONINCK 22'hu . 10-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 14-18(a) Technicum 

1150 Werktuigkundige ontwerpen : C. VAN AKEN 60 u. 

} t.e.m. A, 8, C, D ................................... R. DECHAENE 30 u. 
1153 C. DEKONINCK 30 u. 16-18 14-18(a) 14-16 Technicum 

H. SOMERLING 60 u. 

1233 Elektrische centrales ··························· E. SELLESLAGH 45 u . 8%-10 
11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ......... .' ............ . .. . E. SELLESLAGH 22%u . 81h -10 Technicum 

5002 Afstudeerwerk 11 .......................... . .. . . 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1201 Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-11% 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . ...................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 Plat., 22 

1243 Elektrische machines IV ...................... . . H. DE JONG 45 u. 8Yz-1 Ph Technicum 

Praktische oefeningen . . ........................ H. DE JONG 60 u. 14-18 Technicum 

2150 Vervoertechniek .. . ...... : ..................... C. VAN AKEN 33%u. 8'12-10 re st op afspraak Technicum 

Praktische oefeningen ..... . .................... C. VAN AKEN 15 u. op afspraak Technicum 

2401 Lineaire systemen 11 ........................... E. NOLDUS 22Yzu. 11 Yz -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u . I 16-18 Plat., 22 
-

totaal aantal uren per cursus Alle in het 7e semester niet gev_olgde keuze cursussen 



~ .FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk w_erktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : werktuigkunde - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · Plaats 
? 

2402 Niet -lineaire systemen I ................ . . . ...... E. NOLDUS 22lf2 u. IO-lllf2 Plat., 22 

Praktis~he oefenîngen ..... . .. . . . .. . . . 0 0 0 0 • •• • 0 0 EO NOLDUS 30 u . 14-16 Plat., 22 

2405 Identificatie van systemen ...................... E. NOLDUS 22 1h u. 1IY2-13 Plat., 22 

' 

-
.. 

-

I 
I 

.,! 

t<;>taal aantal uren per cursus Alle in het 7• semester niet gevolgde keuze cursussen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvattingen en inrichting van industriële gebouwen H. MULLER 22%u. 10-11Yz 

1113 Werkplaatstechniek ............................ C. DEKONINCK 22%u. 10-11 Yz 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 8-10 

1150 Werktuigkundige ontwerpen: H. SOMERLING 60 u. 
}14-IS(b) t.e.m. A, B, C, D ................................... C. DEKONINCK 30 u. 14-18(a) 14-18(a) 

. 1153 k. DECHAENE 30 u. 
C. VAN AKEN 60 u. 

5003 Afstudeerwerk 111 ............. ..... ........... 120u . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
' 1043 Verwarming en klimatechniek ................... R. MINNE 22%u. 11 Yz -13 

Praktische oefeningen ........................... R. MINNE 30 u. 8-10 
I 

Tit. : W. SOETE 
Suppl.: 

1101 Metaalbouw 11 ................................ A. VINCKIER 22%u. 8Yz -10 

1143 Scheepswerktuigkunde ......................... C. VAN AKEN 45 u. 10-11 Yz 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 30 u. 14-18(c) . 

1230 Berekening van sterkstroomnetten ............... J. WILLEMS 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 14-18(a) 

1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten ........ J. WILLEMS 22%u. IP/2-13 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u'. 14-18(a) 

1046 Brandveiligheid ................................ R. MINNE 22Yz u. 8112-10 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 12 u. na afspraak 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) I • helft semester (c) 2e helft semester 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 ! 

Plat., 22 I 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - toe semester 

-
Nr. Leergangen · Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1234 Aanvullingen elektrische centrales . .............. E. SELLESLAGH 22lhu. 14112-16 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... E. SELLESLAGH 15 u. 16-18(c) Technicum 

1465 Waterbehandeling ............................. F. BOSCH 11lf4 u. 16-17V:(b) Plat., 22 

1504 Fysische metaalkunde I ......................... Y. HOUBAERT 45 u. 8112-10 11112-13 Technicum 
"' 

Praktische oefeningen ..................... · ... _ .. Y. HOUBAERT 90 u. na afspraak \ -Technicum 

1510 Siderurgie I ........................... ~ ....... J. DILEWIJNS I 45 U. Technicum 

Praktische oefeningen ........... : . ............. J. DILEWIJNS I 30 u. na afspraak Technicum 
-

2140 Voertuigtechniek ............................... f'l. 22112u. 10-11112 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... N. 30 u. 14-18(a) . Technicum 

2142 Textielmachines ............. .' ................. G. RAES 22112u. 8112-10 Plat., 22 

2143 Spoorwegtechniek ····························· N. 22Yzu. . 11112-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... N. 15 u. 
I 

na afspraak Technicum 

2144 Hijswerktuigen ................................ J. DE RIES 22112u. 8112-10 Plat., 22 

2240 Elektrothermie ................................ F. BOSCH 22112u. 8%-10 Plat., 22 

2241 Bouw en berekening van elektrische machines ..... H. DE JONG 45 u. 11112-13 11112-13 Technicum 

Praktische oefeningen ....... : .................. H. DE JONG 60 u. 14-18 Technicum 

2330 Breukmechanica ............................... W. SOETE 22Yzu. 11112-13 Plat., 22 

2403 · Niet-lineaire systemen 11 ........................ E. NOLDUS 22112u. 10-llYz Plat., 22 

Praktische oefeningen .. . -....................... E. NOLDUS 30 u. 11112-13% Plat., 22 
-- -- .. - ------ - -- --- · -

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (b) 1 e helft van het semester (c) 2e helft van het semester 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

2407 Stochastische regelsystemen ..................... J. WILLEMS 22 Y2 u. 11Y2 -13 Technicum 

Tit.: F .RIESSAUW 

Inleiding tot de civiele techniek ............... ' .. 
Suppl.: 

3050 H. LAMBOTTE 22Y2u. 8Y2-10 Plat., 22 

Alle in het ge semester niet gevolgde keuzecursussen 

' 

' I 

, 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (b) 1 e helft van het semester (c) 2e helft van het semester 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN Tit.: W. SOETE 
Suppl.: 

~2%u. 1100 Metaalbouw I (verbindingen) .................... A. VINCKIER 10-11% Plat., 22 

ll21 Zuigermachines ................................ H. SOMERLING ~2%u. 10-11 ';.1 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Technicum 

1201 Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-ll% 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 Plat., 22 
~ - 1203 Industriële elektrische metingen ................. J. COLLE 22Y2u. 10-ll ';.1 Plat., 22 
0 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30 u. 8-10 -- Technicum 

1241 Elektrische maèhines 11 ............... _ .......... H. DE JONG 22'hu. 8';.1-10 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 30 u. 14-18(a) Technicum 

1401 Regeltechniek .. 11 ............................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22'hu. 11 ';.l-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 Plat., 22 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1114 Machineonderdelen ............................ C. DEKONINCK 45 u. 8Ih-IO 1%-13 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 16-18 Technicum 

1202 Fundamentele elektrische metingen .............. J. COLLE 45 u. 11%-13 8%-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18 Technicum 

• = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrische energietechniek - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag don.derdag vrijdag Plaats . 
1250 Elektrische eigenschappen van materialen . ......... Tit.: M. VAN-

WORMHOUDT ~2~u. 8%-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 16-18 
H. PAUWELS 30 u. of afspraak Plat., 22 

1351 Stromingsleer 11 ............................... H. SOMERLING 22~u. 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 30 u. 14-16 Technicum 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN-
CAUWENBERGHE 22~u. 11~ -13 Plat., 22 

~ - Praktische oefeningen ................... . ...... A. VAN-
CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
Inleiding tot de bedrijfspychologie ............... P. COETSIER 30 u. 16-18 Pasteurlaan, 2 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11%-13 16-16~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16~-17% Plat., 22 
/ 

I 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1130. Stoomtechniek ................................ R. MINNE 33 34u. 8~-10 10-11 ~(c) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

1230 Berekening van sterkstroomnetten ............... J. WILLEMS 22~u. 10-11 ~ Technicum 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 14-18(a) Technicum 

1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten ........ J. WILLEMS 45 u. 10-13 Camp. Zwijn. 

~ 
Praktische oefeningen ... . ...................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 Camp. Zwijn. -N 1242 Elektrische machines III ....... . ................ H. DE JONG 22l,.lu. 10-11 ~ Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 30 u. 14-18(a) Technicum 

1404 Optimale controle ............................. E. NOLDUS 22l,.lu. 8~-10 Plat., 22 

Praktische ..oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren .............. F. VAN-
MASSENHOVE 221hu. 8~ -10 Camp. Zwijn. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1120 Zuigermotoren ....................... . ........ C. VAN AKEN 45 u. 11~ -13 1 Ph -13 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 60 u. 14-18 ·- Technicum 

1124 Gasturbines ................................... H. SOMERLING 22~u. 8~-10 Technicum 

1303 Warmte-overdracht 11 · ........................... R. MINNE 22~u. 11~-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

2241 Bouw en berekening van elektrische machines ..... H. DE JONG 45 u. 11 ~-13 11Y2 -13 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 60 u. 14-18 Technicum 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (c) 2e helft van het ge semester 



~ -w 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2400 Lineaire systemen I ............................ J. WILLEMS 22'1%u. 8'12 -10 

Praktische oefeningen ......... .. ............... J. WILLEMS 30 u. 11'12 -13Y2 

2406 Digitale processturing .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22'12 u. 10-11~ 

4033 Productiebeheer ............................... H. MULLER 22Y2u. 16-17'12 

Praktische oefeningen .............. .......... . . H. MULLER 30 u. 17'12-19% 
~ 

. ' 
'• 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - ge semester 

/ 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1233 Elektrische centrales ...... . .................... E. SELLESLAGH 45 u. 8Y2-10 Plat., 22 

11.Y2-13 

Praktische oefeningen .................. . .... . .. E. SELLESLAGH 22lh u. 8lfr.-10 Technicum 

1243 Elektrische machines IV ........... . ............ H. DE JONG 45 u. 
.I 

8Y2 -11 Y2 Technicum 

Praktische oefeningen .. . .... .. ........... . .. . .. H. DE JONG 60 u. 14-18 Technicum 

5002 Afstudeerwerk 11 ...... . ..... . ..... . ..... ... ... 120u. 

~ - CURSUSSEN NAAR KEUZE 
I 

~ 1204 Circuittheorie . ...... . ..... . ................... Tit.: J. VAN .. 
BLADEL 22 Yt u. 10-11 Y2 Plat., 22 

Praktische oefeningen . . ................. . ...... Suppl.: 
G. HOFFMAN 30 u. 14-18(a) Technicum 

1315 Mechanische trillingen ........................ . . J. DE RIES 45 u. 8Yt -11 Yt Plat., 22 

Praktische oefeningen ............ . ............. J. DE RIES 60 u. 14-18 Plat., 22 

2132 Koeltechniek .... . . . .................... . ...... H. SOMERLING 22 lh u. 10-11 Y2 Plat., 22 

2150 Vervoertechniek ............... .. ....... . ...... C. VAN AKEN 3334u. 8Yt-10 rest op afspraak Technicum 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 15 u . op afspraak Technicum 

2230 Dynamische verschijnselen in elektrische netten ... J . WILLEMS 22lhu. 11Yt-13 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 16-18 Technicum 

2231 Beveiliging van elektrische netten ........ . .. . . .. . J. WILLEMS 22Y2u. 8Yt-10 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 16-18 Technicum 

• totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

2401 Lineaire systemen 11 ............................ E. NOLDUS 22%u. 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 16-18 Plat., 22 

2402 Niet -lineaire systemen I ......................... E. NOLDUS 22%u. 10-11Y2 Plat., 22 

Praktische oefeningen ......... ; ................ E. NOLDUS 30 u. V 14-16 Plat., 22 

2405 Identificatie van systemen ·········· ............ E. NOLDUS 22%u. 11%-13 Plat., 22 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22%u. 10-11% Plat., 22 

~ 
Alle in het 7e semester niet gevolgde keuzecursussen -VI 

I 

' . 
' 

···-· 

* ·totaal aantal uren per cursus 



F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrische energietechniek - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H . MULLER 22~u. 10-11 'h Plat., 22 

1234 Aanvullingen elektrische centrales ............... E. SELLESLAGH 22~u. 14 1/2·16 Plat., 22 

Praktische oefeningen .... . .............. · ....... E. SELLESLAGH 15 u. 16-18(c) Technicum 
' 

1465 Waterbehandeling .... . ........ . ....... . .. . . . .. F. BOSCH 1P4u. 16-17~(b) Plat., 22 

5003 Afstudeerwerk lil .............. . .......... .. .. 120u . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
~ - 1043 Verwarming en klimatechniek ................... R. MINNE 22~u. 11~-13 Plat., 22 
0"1 

Praktische oefeningen .. ........................ R. MINNE 30 u . 8-10 Plat., 22 

1046 Brandveiligheid ......... . ................. .. ... R. MINNE 22~u. 8~ - 10 Technicum 

Praktische oefeningen ............ . ............. R. MINNE 12 u. na afspraak Technicum 

1215 Lichttechnologie A . . ......................... . P. LAGASSE 22~u. 8%-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . ................... . .. P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) Technicum 

1324 Werktuigkundige toepassingen van de sterkteleer .. R. DECHAENE 45 u. 10-13 Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen ............ . . . ............ R. DECHAENE 60 u. 14-18 Camp. Zwijn. 

1510 Siderurgie I ...................... . ......... . .. J. DILEWIJNS 45 u. 8~-11% Technicum 

Praktische oefeninge~ ................ . .......... J . DILEWIJNS 30 u. na afspraak Technicum 

. 2143 Spoorwegtechniek ............ . ................ N. 22~u . 111!z -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ........................ .. N. 15 u. Plat., 22 

2224 Vermogenelektronica .... . ...................... P. LAGASSE 22~u. 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . ........... . .......... P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) Technicum 

* totaal aantal uren per çursps 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAFPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrische energietechniek - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

2240 Elektrothermie ................................ F. BOSCH 22%u. 8%-10 Plat., 22 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 22Ytu. 10-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 30 u. : 14-18(a) Plat., 22 

2403 Niet-lineaire systemen 11 ........................ E. NOLDUS 22%u. 10-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 11'71-13% Plat., 22 

2407 Stochastische regelsystemen ....... ' ........ ö ••••• J. WILLEMS 22Ytu. 11%-13 Technicum , 

3050 Inleiding tot de civiele techniek ........... ······· Tit.: F.RIESSAUW 
. Suppl.: 

~ - H. LAMBOTTE 22%u. 8%-10 Plat., 22 
......,J 

4001 Staatshuishoudkunde .... ! ...................... A. VLERICK 22Yzu. 8Yz-10 Plat., 22 

Alle in het ge semester niet gevolgde keuzecursussen 

\. 

' 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) te helft van semester (c) 2e helft van semester 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

~ -00 

·-

Nr. Leergangen Titularis 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1201 Dynamica van elektrische systemen .......... : .. . J. WILLEMS 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 

1202 ' Fundamentele elektrische metingen .............. J. COLLE 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 

1210 Velden, energie, krachten ....................... Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 
H. PAUWELS 

1251 Halfgeleiders .................................. Tit.: N. 
Suppl.: J. VENNIJ( 

Praktische oefeningen _ ......................... 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........................ W. SOETE 

Praktische oefeningen ................... . ...... W. SOETE 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ................ R. DECHAENE 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ......... .. ... P. COETSIER 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 

totaal aantal uren per cursus (b) 1 e helft van het se semester 

• maandag dinsdag woensdag 

45 u. 10-11 ~ 

60 u. 14-18 

45 u. 11~-13 8~-10 

90 u. 14-18 

45 u. 8~-10 

60 u. 14-18 

22~u 11~-13 

30 u. na afspraak 

22~u 10-11 ~(b) 

30 u. 

22~u 

30 u. 11~-13 

15 u. 

30 u. 

22~u. 8Y: -10 

30 u. 16-18 

- ~·- · ·---------------------------~---------~---

donderdag 

8~-11~ 

11~ -13 

14-18(b) 

vrijdag 

11 'lz -13 

.. 

8~-10(b) 

10-11~ 

16-16~ 

16~ -17~ 

16-18 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Pasteurlaan, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEIT VAN ·DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1211 Straling I ................... · .................. J. VAN BLADEL 45 u. 1Ó-11Y2 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen ............... -........... J. VAN BLADEL 60 u. 14-18(a) · 14-18(a) Technicum 

1220 Elektronica I ................................ : . M. VAN- ..... 
WORMH;OUDT 45u. 11%-13 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... M. VAN-
WORMHOUDT 30 u. 14-18(a) Technicum 

1240 Elektrische machines I ......................... H. DE JONG 45 u. 8%-10 11%-13 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Technicum 

~ 1350 Stromingsleer I ................................ G. TISON 22~u. 8%-10 Plat., 22 -\0 Praktische oefeningen .......................... G. TISON 22~u. 16-17% Technicum 

1400 Regeltechniek I ................................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 11~ -13 10-11 ~ Plat., 22 

Praktische oefeningen · .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 60 u~ 14-18 Plat., 22 

3050 Inleiding tot de civile techniek .................. Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: 
H. LAMBOTTE 22%u. 8%-10 Plat., 22 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staatshuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22%u. 8%-10 Plat., 22 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 



~ 
N 
0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1204 Circuittheorie ...... . ............ . . . .. . ....... . Tit.: 

J. VAN BLADEL 22%u. 10-11~ 

Praktische oefeningen . . ............... . ........ Suppl.: 
G. HOFFMAN 30 u. 14-18(a) 

1212 Straling 11 ....... . ........ : .......... . ...... . . J. VAN BLADEL 22~u. . . 8%-10 

Praktische oefeningen .. . ........ . ....... : ...... J. VAN BLADEL 30 u. 14-18(a) 

1221 Elektronica 11 .......................... : ...... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 10-11~ ' 10-11Yz 

Praktische oefeningen .......... . ....... . . .. . . .. M. VAN-
WORMHOUDT 90 u. 

' 
14-18 14-l8(a) 

1241 Elektrische machines 11 ................... . ..... H. DE JONG 22~u. 81h -10 

Praktische oefeningen ............ . ............. H. DE JONG 30 u. 14-18(a) 

1250 Elektrische eigenschappen v;;tn materialen ......... Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 22~u. 81h-10 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen .......................... 30 u. 14-18(a) 

1251 Halfgeleiders (enkel in 80-81) ........ . ........... Tit.: N. 22~u. 11~ -13 

Praktische oefeningen (enkel in 80-81) . ... . ..... . Suppl.: J.VENNIK 30 u. op afspraak 

1260 Ordinatororganisatie I .............. . .. . . . ...... P. BERGMANS 221hu. I 
10-11~ 

Praktische oefeningen · . .................. . ...... P. BERGMANS 15 u. 1llh -12 
- ------------- --- -----· - - -- - ----- ---- ----

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
N -

Nr. 

1401 

2260 

2280 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - 7e semester 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Regeltechniek 11 ............................... A. VAN 

CAUWENBERGHE 22~u. 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 Plat., 22 

Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN 
CAUWENBERGHE 22~u. 11~ -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen : ......... · ................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

Stochastische processen ......... : ............... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 10-11~ 8~-10 .. Plat., 22 

Praktische oefeningen ...... ; ................... M. VAN-
WORMHOUDT 22~u. 11~ -13 Technicum 

-

\ 



~ 
N 
N 

I . 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1213 Straling Ill ................................... J. VAN BLADEL 45 u. 8~-10 10-11~ 

Praktische oefeningen ........................... J. VAN BLADEL 60 u. 14-18 

1215 Lichttechnologie A ............................ P. LAGASSE 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) 

1261 Ordinator hoofd- en naadapparatuur ..... . ...... P. BERGMANS 22~u. 11~ -13 

1280 Inleiding tot de communicatietechniek · .... . ...... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 10-11~ 1 n~ -13 

Praktische oefeningen .......................... M. VAN-
WORMHOUDT 60 u. 14-18 ' 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ................ H. SOMERLING 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten ........ J. WILLEMS 22~u. 1 B~-13 

Praktische oefeningen .................. . : ...... J. WILLEMS 30 u. 14-18(a) 

1404 Optimale controle ............................. E. NOLDUS 22~u. 8~-10 . 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) 

2211 Veldtheorie B ...... . .. . .................. . .... J. VAN BLADEL 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 30 u. 14-18(a) 

2214 Acustica ...................................... P. LAGASSE 22~u. 11~-13 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 16-18 
--- -- ----- -- ----- ----- --

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats . 

Plat., 2.2 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 



~ 
N 
Vol 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2222 Digitale elektronische komponenten en schakelingen N. 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... N. 30 u. 14-18(a) 

2223 Analoge elektronische komponenten en 
schakelingen .................................. N. 22~u. 11~ ~13 

Praktische oefeningen .......................... N. 30 u. 16-18 

2224 Vermogenelektronica ........................... P. LAGASSE 22~u. 11~-13 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) 

2225 Netwerkontwerpen met digitale technieken ........ Tit.: J. VAN 
BLADEL 1P4u. 10-11~ 
Suppl.: 
G. HOFFMAN ll~u. · 

Praktisc~e oefeningen .......................... Tit.: J. VAN 
BLADEL 15 u. 16-18 
Suppl.: 
G. HOFFMAN 15 u. 

2251 Bijzondere elektronische elementen .............. Tit.: M. VAN 
WORMHOUDT 45 u. 11~ -13 
Suppl.: 8'!2-10 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen ......................... : 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

. 2261 Ordinatororganisatie .11 ......................... P. BERGMANS 22~u. 10-11~ 

2263 Analoge en hybriede rekentechnieken ......•..... G. VAN-
STEENKISTE 22~u. 14-15~ 

Praktische oefeningen .......................... G. VAN-
STEENKISTE 22~u. 15%-17 

--

• totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 



~ 
N 
~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

/ 2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2264 Grafische in- en uitvoer bij ordinatoren .......... P. BERGMANS 22~u. 8~-10 

2283 Communicatiesystemen ......................... J. COLLE 45 u. 10-11~ 10-11~ 

2400 Lineaire systemen I ............................ J. WILLEMS 22~u. 
) 8~-10 

Praktische oefeningen . ......................... J. WILLEMS 30 u. 11-13 

2406 Digitale processturing .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22~u. 10-11~ 

I 
I 

\ 

/ 

. 
I , 

totaal aantal uren per cursus 

-

Plaats 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., · 22 

·~ 



~ 
N 
VI 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - ge · semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 150u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2150 Vervoertechniek ............................... C. VAN AKEN 333/.u. 8Y2 -10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN ~ 15 u. op afspraak 

2210 Veldtheorie A ................................. J. VAN BLADEL 45 u. 10-11Vz 14Y2-16 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 30 u. 14-16 

2215 Lichttechnologie B ............................. P. LAGASSE 22Y2u. 11Y2-13 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 14-16 

2220 Circuitsynthese A .............................. Tit.: J. VAN 
BLADEL 45 u. 11Y2 -13 11Yz-13 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 
G. HOFFMAN 60 u. 14-18 

2221 Instrumentatie ................................. J. COLLE 45 u. 8112-10 10-lllh 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18 

2250 Interne elektronica ............................. Tit.: M. VAN 
WORMHOUDT 45 u. 8Vz-10 8Vz-10 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-16 

2262 Schakelalgebra en sequentiele automaten ......... P. BERGMANS 22Y2u. 11Vz-13 

Praktische oefeningen .......................... P. BERGMANS 22Y2u. 16'17-18 

2266 Programmeertalen ............................. R. DE CALUWE 22Y2u. 10-1 H2 

• totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 . 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 



~ 
N 
0\ 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Je Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 

2281 Statistische communicatietheorie ................ : I. BRUYLAND 45 u. 10-11 'h 8'12 -10 

Praktische oefeningen ...... ; ........... : ....... I. BRUYLAND 60 u. \ 

2282 Transmissie van informatie ..................... I. BRUYLAND 45 u. ll 'h -13 

Praktische oefeningen .......................... I. BRUYLAND 60 u. 14-18 

2401 Lineaire systemen 11 ........................... E. NOLDUS 22'h u. ll 'h -13 

Praktische oefeningen ................. .......... E. NOLDUS 30 u. 16-18 

2402 Niet-lineaire systemen I ......................... E. NOLDUS 22'12 u. 10-11 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-16 

2405 ' Identificatie van systemen ...................... E. NOLDUS 22 '12 u. 
----- L__ 

totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

Technicum 

14-18 Technicum 

10-ll 'h Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

ll 'h-·-13 Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
5003 Afstudeerwerk lil ........ .. . . . . ..... . .... .. .. . 150u. 

2143 Spoorwegtechniek ..... ·········· ······· · ······ N. 22~ u. 11 ~ -13 

Praktische oefeningen . ......................... N. 15 u. op afspraak 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2213 Circuitsynthese B ................... . .. . . . ..... Tit.: 

J. VAN BLADEL 22 Y:> u. ll Y:> -13 

Praktische oefeningen ........... . ......... . .... Suppl.: 
G . HOFFMAN 30 u. 14-16 

2265 Compilatoren en ordinatorbesturingssystemen ..... R. DE CALUWE 22 Y:> u. 10-11 ~ 

2403 Niet-lineaire systemen II ...... . ..... .. ..... . .... E. NOLDUS 22 Y:> u. lO-ll Y:> 

Praktische oefeningen ........ . ...... . . . ... . ... . E. NOLDUS 30 u . ll Y:> -13 Y:> 

2407 Stochastische regelsystemen ..................... J. WILLEMS 22Y:> u . 11% -13 

2710 Grondige algemene natuurkunde partiro : 
moderne optica en quanturn elektronica .......... ~. (E.BOESMAN) 22~ u. SY:>- 10(0

) 8~ -10( 0 ) 

I 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen ( 0) partiro 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Krijgslaan, 271 

-I 



~ 
N 
00 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
303 Aanvullingen van de theoretische mechanica ...... R. MERTENS 45 u. 10-ll% l4'l2-l6 Krijgslaan 271, S9 

Praktische oefeningen .......................... R. MERTENS 45 u. 16-19 Krijgslaan 271, S9 

1210 Velden, energie, krachten ....................... Tit. : M. VAN- I 

WORMHOUDT 45 u. 8l!J-10 11%-13 Plat., 22 
Suppl. 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen .......................... Tit.: M. VAN-
WORMHOU.DT 60 u. 14-18 Plat., 22 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

1251 Halfgeleiders .................................. Tit.: N. 22'l2u. 11%-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: J. VENNIJ< 30 u. na afspraak Plat., 22 

1302 Warmte-overdracht I ........................... R. MINNE 22ihu. ll ih -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........................ W. SOETE · 22ihu. 10-11 Yz (b) 8Yz-10(b) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... W. SOETE 30 u. 14-l8(b) Plat., 22 

1700 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
atoom- en molecuulfysica ....................... E. BOESMAN 45 u. lO-llY: 8Y:-l0 Krijgslaan 271, S9 

Praktische oefeningen .......................... E. BOESMAN 30 u. 14-18(c) Krijgslaan 271, S9 

1705 Theoretische en wiskundige natuurkunde, Krijgslaan 271, 
partim : relativitèitstheorie .............. ........ P. PHARISEAU 22Y:u. op afspraak S9 

Praktische oefeningen ......................... . P .. PHARISEAU 22Y:u. ll Yz -13 Krijgslaan 271, S9 

KEUZE CURSUSSEN (0
) 

2710 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
moderne optica en quanturn elektronica .......... E. BOESMAN 22Yzu. 8Y:-10 Krijgslaan 271 

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

totaal aantal uren per cursus (b) l e helft 5• semester (c) 2• helft 5• semester (0) ten minste 30 uur (omgerekende uren) te kiezen. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - se semester 
I 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2711 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
fenomenologie van de vaste stof fysica ........... F. CARDON 22'h u. 10-ll'h 

2712 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
quanturnfysica van de vaste stof .... . ............ F. CARDON 22'hu. op afspraak 

2713 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
kernfysische verschijnselen ... . .......... . ....... A. DERUYTTER 22'h u. 10-11 '12 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
kernfysische methoden ................... . ..... A. DERUYTTER 22V2U. 10-1 Jlh 

2715 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
magnetisme ................ . .................. G. ROBBRECHT 22'h u. 14 V2 -16 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partim: Tit.: N. 
fysica van de geïoniseerde toestand .............. Suppl.: 

R. BOUCIQUE 22'h u. op afspraak 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: niet-relativistische quanturnmechanica .... C. GROSJEAN 22'h u . op afspraak 

Praktische oefeningen ......... · ................. C. GROSJEAN 15 u. op afspraak 

2740 Kristallografie ................................. N. 30 u. 16-18 

2741 Aanvullingen van de wiskunde : groepentheorie ... E. BOESMAN 22 'h u. op afspraak 

Praktische oefeningen ............. . ..... . . . .... E. BOESMAN 22 'h u. op afspraak 

2742 Spectroscopie en astrofysica .................... P. DINGENS 30 u . . op afspraak 

2743 Radioaktieve verschijnselen partim : fysica ........ A. DERUYTTER 30 u. op afspraak 

2744 Radioaktieve verschijnselen partim : chemie ....... J. HOSTE 30 u. op afspraak 

2745 Statistische mechanica .......................... P. PHARISEAU 30 u. op afspraak 
.____ 

• totaal aantal uren per cursus (0) ten minste 30 uur (omgerekende uren) te kiezen 

Plaats 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan- 271 

Rozier, 44 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Plat., 22 

Krijgslaan 271 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1350 Stromingsleer I ................................. , G. TISON 22\12u. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... G. TISON 22%u. 16-17% 

1400 Regeltechniek I ................................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 11% -13 10-11% 

- -
Praktische oefeningen .......................... A. VAN 

CAUWENBERGHE 60 u. 14-18 

1701 Grondige algemene natuurkunde, partiro: N. (G. 
statistische fysica .............................. ROBBRECHT) 22%u. 8%-10 

1702 Grondige algemene natuurkunde, partiro : N. (A. 
basisbegrippen van de kernfysica ................ DERUYTTER) 22%u. 10-11% 

.. 
Praktische oefeningen .......................... N. (A. 

DERUYTTER) 30 u. op afspraak 

1703 Grondige algemene natuurkunde, partiro: ' basisbegrippen van de vaste stof fysica ........... F. CARDON 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... F. CARDON 30 u. 14-18(a) 

1730 Elementen natuurkundige technologie ............ P. MOERMAN 22%u. 11% -13(c) 10-11\12 (c) 

Praktische oefeningen .......................... P. MOERMAN 30 u. 14-18(a) 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. 11% -13 11%-13 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (c) 2e helft 6e semester 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum • 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag 

KEUZE CURSUSSEN (*) 
1220 Elektronica I .............. . ........... . . .. . . .. M. VAN-

WORMHOUDT 221/2U. ll ~ -13(b) 10-11 Y2 (b) 

Praktische oefeningen . . .. . ...... . .............. M. VAN-
WORMHOUDT 30 u. 14-IS(a) 

2710 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
moderne optica en quanturn elektronica .. . ... . ... N. (E.BOESMAN) 22 Y2 u. 10-11 ~ 

2711 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
fenomenologie van de vaste stof fysica ........... F. cARDON 22 ~ u. op afspraak 

2712 Grondige algemene natuurkunde, partim: 

I quanturnfysica van de vaste stof ...... .... ....... F. CARDON 22 1/z u. 8Y2 -10 

2713 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
kernfysische verschijnselen ...................... A. DERUYTTER 22~ u. op ~f:;praak 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partim : 

I kernfysische methoden ......... .. .............. A. DERUYTTER 22~ u. 10-11 Y2 

2715 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
magnetisme . .................................. G. ROBBRECHT 22 Y2 u. op afspraak 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partim : Tit.: N. 
fysica van de geïoniseerde toestand . . ....... .. ... Suppl.: 22 ~ u. 10-11 Y2 

R. BOUCIQUE 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: niet-relativistische quanturnmechanica ..... N. (C.GROSJEAN) 30 u. op afspraak 

2751 De inwendige bouw van de stof ................. Tit.: N. 45 u. op afspraak 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: J.VENNIK 60 u. op afspraak 
--- __ L~ 

totaal aantal uren per cursus (*) ten minste 65 uur (omgerekende uren) te kiezen (a) om de 14 dagen (b) 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Krijgslaan 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
----------- -

1 e helft 6e semester 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - 7e semester 

-
Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1201 Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-11 '12 1 Ph -13 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 

1214 Beginselen van de elektromagnetische straling ..... •J. VAN BLADEL 22 'h u. op afspraak 

Praktische oefeningen ........................ . . J. VAN BLADEL 30 u. op afspraak 

1250 Elektrische eigenschappen van materialen ......... Tit. : M. VAN 22'hu. 8'1:!- 10 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ........ . .. ... .... ...... .. Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-18(a) 

1251 Halfgeleiders (enkel in 80-81) ................... Tit.: N. 22 '12 u. 11 '12 -13 
Suppl.: J.VENNIK 

Praktische oefeningen (enkel in 80-81) ........... 30 u. op afspraak .. 

1746 Fysische scheikunde ............................ W. GOMES 45 u. 8'12 -10 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ............... .. R. DECHAENE 22%u. 10~11% 

. . 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.,_ 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 
S2 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1504 Fysische metaalkunde I ......................... Y. HOUBAERT 45' u. 8%-10 ll lf2 -13 

Praktische oefeningen .................... . ..... Y. HOUBAERT 90 u . 14-18 14-18(a) 

5001 Afstudeerwerk I ....... . . . . . ................... 90 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2800 Theorie van de kernreactor . . .. . ....... . ........ F. VAN-

MASSENHOVE 45 u. 14-17 

Praktische oefeningen . . ................. . ...... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 14-18(a) 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ................ H . SOMERLING 221f2 u. 10-ll lf2 

Praktische oefeningen ..................... . .... H. SOMERLING 30 u. )4-18(a) 

3112 Beschrijving van de werktuigen .... . .. . .... .. .... L. DE RIDDER 45 u. 81f2 -11 1f2 

Praktische oefeningen ....... . .................. L. DE RIDDER 60 u. 14-18 
--------

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

! 

I 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Krijgslaan 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
. 5002 Afstudeerwerk 11 .............................. · ' 90 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE '• 

1505 Fysische metaalkunde 11 ........................ Y. HOUBAERT 45 u. 11 'h -13 14'12-16 
·-

Praktische oefeningen .......................... Y. HOUBAERT 60 u. 14-18 

2250 Interne elektronica ............................. Tit.: M. VAN- 45 u. 8 ~ -10 8'12 -10 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-16 

2303 Warmteoverdracht lil .......................... R. MINNE 22'h u 10-11 'h 

Praktische oefeningen ..... · ..................... R. MINNE 30 u. 16-18 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen 
inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER -30 u. 16-18 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22'h u 8'12 -10 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. ll 'h -13 16-16'12 

Praktische oefeningen· .......................... H. MULLER 15 u. 16 'h -17~ 

• totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Coupure, 1~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
5003 Afstudeerwerk 111 ............................. 180u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1361 Stoftransport .................................. G. FROMENT 22 lh ll 10-ll lh 

2251 Bijzondere elektronische elementen .............. Tit.: M. VAN- 8%-10 
WORMHOUDT 45 u. ll lh -13 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen ........ .. ................ 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

4001 Staathuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22%u 8%-10 

totculi aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen 

Plaats 

Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 



~ 
Vol 
0\ 

• 

Nr. 

1300 

1302 

1452 

1507 

3110 

3200 

3310 

4010 

4030 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - se semester 

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

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Aanwending van de brandstoffen . .. ... , ...... .. .. I R. MINNE 22lh u. 

Praktische oefeningen ......... . ................ IR. MINNE 22 Ytu.l 14-17(a) 

Warmte-overdracht I ............ . ............•. . I R. MINNE 22 lhu.l 11lh -13 

Praktische oefeningen ........ .. ................ IR. MINNE 30 u. 

Analytische chemie I ........ . .... . .... . . . ...... I Tit. : J. HOSTE 45 u. 

Praktische oefeningen ...................... . ... I Suppl. : R. DAMS I 60 u. 

Metallurgische thermodynamica A. VAN 
PETEGHEM 

f . .. ...... I A. VAN Praktische oe emngen · · · · · · · · · · · · · · · · · · PETEGHEM 

Inleiding tot de werktuigkunde I R. DECHAENE 

Inleiding tot de elektrotechniek I Tit.: M. VAN
~--------------------------------~ WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ... . .................. . .. . 

Inleiding tot de sterkteleer ..... . ............... . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Inleiding tot de menselijke wetenschappen: in-
leiding tot de bedrijfspsychologie . . .... · . ...... . . . 

Inleiding tot het industrieel beheer .............. . 

Praktische oefeningen 

Suppl.: 
H. PAJJWELS 

F. RIESSAUW 

P. COETSIER 

A. VLERICK 

A. VLERICK 

45 u. 

60 u. 

22 lh u . 

22 V2 u . 

30 u. 

22lh u. 

30 u. 

22 lh u. 8Y2 -10 

30 u. 

8lh -10 

16-18 

11 lh -13 811'2 -10 

14-18 

10-11 Y2 8Y2 -10 

14-18 

10-11lh 

11 lh -13 

14-16 

8Y2 -10 

16-18 

na afspraak 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

1>lat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

. Plat., 22 

Plat., 22 

Pasteurlaan, 2 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1303 Warmte-overdracht 11 ...................... .. .. R. MINNE 22 ~u. 11~ -13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1361 Stoftransport ........ ... ................ . ...... G. FROMENT 22 1hu. 10-ll~ 

1504 Fysische metaalkunde I ......................... Y. HOUBAERT 45 u. 8%-10 11 ~ -13 

Praktische oefeningen ........... , .............. Y. HOUBAERT 90 u. 14-18 14-18(a) 

1510 Siderurgie I ................................... J. DILEWIJNS 45 u. 8~ -ll ~ 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 60 u. 14-18 

1530 Ertsveredeling (0
) •••••••••••••••••••• •• •••••••• J. DILEWIJNS 22~ u. 8~ -10 

Praktische oefeningen (0
) ••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 30 u. 14-18(a) 

3202 Inleiding tot de electrotechniek lil ........... , ... M. VAN-
WORMHOUDT 22 ~u. 10-11 'h 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staathuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22~ u. 8'h -10 

L 

totaal aantal uren per cursus (a) = om de veertien dagen 
(

0
) = cursus om de twee jaar gedoceerd : niet in 80-81, te volgen in 6• of 8• semester 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • 
-

VERPLICHTE CURSUSSEN Tit . : W. SOETE 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) .............. ... .. . Suppl.: 

A. VINCKIER 22lh u. 

1402 Procesregeling I .................. . ..... . ..... : A. VAN 
CA UWENBERG HE 22ih u. 

1453 Analytische chemie 11 ............ . ............. J. HOSTE 45 u. 

Praktische oefeningen ............ . ............. J. HOSTE 60 u. 

1505 Fysische metaalkunde 11 . ....... ·. : .......... . ... Y. HOUBAERT 45 u. 

Praktische oefeningen ........ . .. . ........... . .. Y. HOUBAERT 60 u . 

1511 Siderurgie 11 .................................. J. DILEWIJNS 45 u . 

Praktische oefeningen ... .. ..................... J . DILEWIJNS 60 u. 

1513 Elektrosiderurgie (0
) ••••••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 22lh u. 

Praktische oefeningen (0
) ••••••••••••••••••• • ••• J . DILEWIJNS 30 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1402 Procesregeling I A. VAN 

Praktische oefeningen .............. . ........... CAUWENBERGHE 60 u. 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ............ . ...... H. MULLER 30 u. 

Praktische oefeningen ... . .................. . ... H . MULLER 15 u. 

2530 Oppervlakteveredel_ing (0 f0°) .................... A. VAN 
PETEGHEM 22'/zu. 

(
0

) = Cursussen om de twee jaar gedoceerd te volgen in 7e of 9e semester: niet in 80-81 
(
00

) = Cursussen om de twee jaar gedoceerd te volgen in 7e of 9e semester: wel in 80-81 

maandag dinsdag woensdag 

10-1 p~ 

8ih -10 

10-11 Y2 

14-18 

11Y2 -13 

14-18 

1 

10-11 ih 

' 16-18 

11Y: -13 

11 Y:! -13 

donderdag vrijdag 

8ih -10 

14Y: -16 

10-13 , . 

14-18 

8Y:! -12 Y:! 

16-16 ih 

16ih- 17~~ 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat . , 22 

Plat., 22 

Technicum 



~ 
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\0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1111 Mechanische bewerkingen I ................... · .. C. DEKONINCK 22%u. 81h -10 Plat., 22 

Tit. : F. BOSCH 
1464 Anorganische industriële chemie IV .............. Suppl.: 

I. DE VYNCK 221hu. 10-11% Plat., 22 

A. VAN 
1521 Non-ferro metallurgie I ......................... PETEGHEM 671h u. 10-13 10-ll Y2 Technicum 

A. VAN 
Praktische oefeningen .......................... PETEGHEM 120u. 14-18 14-18(a) 14-1g(a) Technicum 

3ll2 Beschrijving van de werktuigen .................. L. DE RIDDER 45 u. gVJ-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... L. DE RIDDER 60 u. 14-1g Krijgslaan, 271 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. 111h -13 lllh -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ..................... · ..... J. COLLE 60 u. 14-1g(a) 14%-1glh(a Technicum 

1530 Ertsveredeling (0
) •••••••••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 221hu. gt,.l-10 Technicum 

Praktische oefeningen (0
) ••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS ' 30 u. 14-1g(a) Technicum 

1506 Fysische metaalkunde III (! !) ................... Y. HOUBAERT 221hu. gVJ-10 Technicum 

Praktische oefeningen (! !) ...................... Y. HOUBAERT 30 u. 14-1g(a) Technicum 

1532 Industriële metallurgische problemen (! !) ......... Y. HOUBAERT 30 u. 14-1g(a) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
I 

2520 Poedermetallurgie en metalen met hoog smelt- A. VAN 
punt (!/! !) .................................... PETEGHEM 221hu. 10-111h . Technicum 

2521 Secundaire en edele metalen(!/!!) ............... A. VAN 
PETEGHEM 11%-13 

• = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen (0
) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in 6e of ge semester, niet in g0-81. 

(
0 0

) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in 6e of ge semester, wel in go_gl - ( !) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in 8• of 10• semester, niet in 80-81 
(!!) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in ge of we semester, wel in 80-gl. 



FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1104 Economisch ontwerpen van constructies ...... .... J. N1BBERING 22~u. 16-17~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .. ............. . ......... . J. NIBBERING 60 u. 14-18 Plat., 22 

1325 Metaalkundige toepassingen der plasticiteit .' ...... R. DECHAENE 22~u. 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 30 u. 8-10 Plat., 22 

1512 Siderurgie lil •• 0 •••• 0 • •••••••••••••••••••••••• J. D1LEWIJNS 22~u. 8~-10 Technicum 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 60 u. 14-18 Technicum 

t 1513 Elektrosiderurgie ( 0
) •••••••••• : •••••••••••••••• J. DILEWIJNS 22~u. 10-11% Technicum 

0 Praktische oefeningen ( 0
) ••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 30 u. 16-18 Technicum 

1522 Non-ferro metallurgie 11 .. .... .. ... .. .. ..... ... . 
.. 

A. VAN 
PETEGHEM 67~u. 10-11~ 8~-11~ Technicum 

Praktische oefeningen .............. .. .......... A. VAN 11~-13 
PETEGHEM 120u. 14-18~ ' 14-16 Technicum 

5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1461 Anorganische industriële chemie 11 . .. ... .. ..... . F. BOSCH 22~u. zaterdag 8'h -10 Camp. Zwijn. 

2056 Toegepaste aardkunde ........ .. ................ W. DE BREUCK 221ft u. op afspraak Krijgslaan, 271 

totaal aantal uren per cursus (0) cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9e semester, niet in 80-81. 



~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensqag donderdag vrijdag 

2150 Vervoertechniek ............................... C. VAN AKEN 33~u. 

Praktische oefeningen ....... : .............. : ... C. VAN AKEN 15 u. 

2501 Metallurgische kinetica .....•................... A. VAN 
PETEGHEM 22%u. 

2530 qppervlakteveredeling (0 
/

00
) •••••••••••••••••••• A. VAN 

PETEGHEM 22%u. 

(
0

) = cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9e semester, niet in 80-81 
(

0 0
) = cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9e semester, wel in 80-81. 

8%-10 re st na afspr aak 

na afspraak 

11%-13 

1Ph-13 

/ 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

I 



t 
N 

,. 

FACULTEIT VAN DE TO~GEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1506 Fysische metaalkunde 111 (!!) ................... Y. HOUBAERT 22Yzu. 

Praktische oefeningen_ (! !) ...................... Y. HOUBAERT 30 u. 

150g Non-ferro elektrometallurgie en corrosie ........•.. A. VAN-
PETEGHEM 45 u. 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... PETEGHEM 60 u. 

1531 Industriële metallurgische problemen I ........... N. (J .DILEWIJNS) 30 u. ' 

1532 Industriële metallurgische problemen 11 (! !) ....... Y. HOUBAERT 30 u. 

1533 Industriële metallurgische problemen III .......... A. VAN 
PETEGHEM 30 u. 

5003 Afstudeerwerk III ... ..................... ..... 330u . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1463 Anorganische industriële chemie 111 .............. Tit.: F. BOSCH 22llzu. 

Suppl.: 
- I. DE VYNCK 

2520 Poedermetallurgie en metalen met hoog smeltpunt A. VAN 
(!/! !) .................................... . .... PETEGHEM 22Yzu. 

A. VAN 
2521 Secundaire en edele metalen (!I! ! ) ............... PETEGHEM 22l!zu. 

A. VAN 
2522 Nucleaire metallurgie .................. . ........ PETEGHEM 22\12 u. 

(!) = cursus om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of we semester, niet in go-gt. 
(! !) = cursus om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of we semester, wel in go-gt. 

maandag dinsdag woensdag 

W-1 Plz Bllz-W 

14-1g(a) 

14-1g(a) 

14-1g(a) 

14-1g(a) 

( 

1 }1,~ -13 

g%-W 

donderdag vrijdag 

gllz-W 

14-1g(a) 

14-1g(a) 

W-11Yz 

11Yz -13 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

--



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN I 

1 e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
103 De algemene scheikunde en de beginselen der 

fysische scheikunde, partim : 
I 

organische scheikunde 11 ....................... M. VERZELE 45 u. 10-11 '12 10-11'12 10-11 Krijgslaan, 271 
i 

Praktische oefeningen .......................... M. VERZELE 45 u. 14-17 Krijgslaan, 271 
' 

1302 Warmte-overdracht I ........................... R. MINNE 221hu. 111h -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 i 

1450 Fysische chemie I .............................. W. GOMES. 221hu. 10-11~ Krijgslaan, 271 S2 

1452 Analytische chemie I ........................... Tit. : J. HOSTE 45 u. 11*-13 8~-10 Plat., 22 

t Praktische oefeningen .......................... Suppl.: R. DAMS 60 u. 14-18 Plat., 22 
w 

1461 Anorganische industriële chemie 11 .............. F. BOSCH 221hu. zaterdag 8~-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 60u. 14-18 Plat., 22 

Tit.: M. VAN-
3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ................ WORMHOUDT 221hu. 11~-13 Plat., 22 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... H. PAUWELS 30 u. 14-16 Plat., 22 i 

3310 Inleiding tot de sterkteleer ...................... F. RIESSAUW 221h u. 8%-10 Plat., 22 I 

CURSUS NAAR KEUZE 
2462 Oorzaken van milieu van verontreiniging, 

partim: industriële ............................. G. FROMENT 10 u. 8% -lO(b) Krijgslaan, 271 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen, 
Inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 Pasteurlaan, 2 

totaal aantal uren per cursus (b) te helft van het semester 



FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

- 1 e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur :__ 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN -
0006 Wiskundige analyse IV . . .. . .................... F. KULIASKO 22~u. 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen ............. . .. . ... .. . . .. F. KULIASKO 30 u. 11~-13 Plat., 22 

1361 Stoftransport .................... . ... ... .... . .. G. FROMENT 22~u. 10-11~ Krijgslaan, 271 

1451 Fysische chemie II ............ . .... .. .... .. ! . .. .. W. GOMES 22~u. 8~-10 Krijgslaan, 271 S2 

1461 Anorganische ir.dustriële chemie .II 16-18 8~-13 + na 
Praktische oefeningen . ... . ..................... F. BOSCH 240u. 14-18(a) 8-10 14-18 afspraak Camp. Zwijn. 

t 
~ 

Tit.: 
1470 Fysische scheidingsoperaties I .......... . ... .. ... G. FROMENT 22~u. 10-11~ Krijgslaan, 271 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... L. VERHOEYE 30 u. 14-18(a) Krijgslaan, 271 

3100 Elementen van constructie van chemische Tit.: W. SOETE 
apparatuur ......... . .......................... Suppl.: 

A. VINCKIER 22~u. 11~ -13 Plat., 22 

3112 Beschrijving van de werktuigen . .. . .... . ....... . . L. DE RIDDER 45 u. 8~-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . ...... . ............... L. DE RIDDER 60 u. 14-18 Krijgslaan, 271 

Tit.: M. VAN 
3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ............... WORMHOUDT 22~u. 14~-16 Plat., 22 

Suppl.: 
H. PAUWELS 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staathuishoud.kunde ........................... A. VLERICK 22~u. 8~-10 Plat., 22 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikun"ig ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Ti tuitiris • 
I 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1402 Procesregeling I ............................... A. VAN 

CAUWENBERGHI 22Y2u. 8~-10 \ Plat., 22 

A. VAN 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHI 60 u. 8~-12~ Plat., 22 

1453 Analyische chemie 11 . · .......................... 1. HOSTE 45 u. 10-11~ 8~-10 , Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... 1. HOSTE 120u. 14-18 14-18 Plat., 22 

1472 Mechanische en thermische operaties in de Tit.: I 

I 
chemische industrie A en B, partim : A ·········· G. FROMENT 22Y2u. 11~-13 Krijgslaan, 271 j 

Suppl.: I 

~ 
~ Praktische oefeningen ..... : .................... L. VERHOEYE 30 u. 10~-12~ Krijgslaan, 271 
VI 

I 1475 Chemische reactoren ........................... G. FROMENT 45 u. 8~-11~ Krijgslaan, 271 

Praktische oefeningen .......................... G. FROMENT 60 u. 14-18 Krijgslaan, 271 

1501 Metaalkunde .................................. 1. DILEWIJNS 22Y2u. 10-11~ Plat., 22 

4030 \ Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22Y2u. 8~-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 30 u. 16-18 Plat., 22 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2260 Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 

regeltechniek .................................. CAUWENBERGHI 22~u. 11~-13 Plat., 22 

A. VAN 
Praktische _oefeningen .......................... CAUWENBERGHI 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen (b) = Ie helft van het semester 



FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1303 Warmte-overdracht 11 .......................... R. MINNE 22lf2u. 11lf2 -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

A. VAN 
1403 Procesregeling 11 .............................. CAUWENBERGHE 221hu. 8lf2-10 Plat., 22 

A. VAN 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERHE 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

1463 Anorganische industriële chemie lil ..... : ........ Tit.: F. BOSCH 

t 
Suppl.: 
I. DE VYNCK 22lf2u. 11%-13 Plat., 22 

0'1 
Praktische oefeningen ........... : .............. Tit.: F. BOSCH 

Suppl.: 
I. DE VYNCK 60 u. 14-18 Camp. Zwijn. 

Tit.: 
1471 Fysische scheidingsoperaties 11 .. ············ .... G. FROMENT 22%u. 11% -13 

.. 
Krijgslaan, 271 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... L. VERHOEVE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) Krijgslaan, 271 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1404 Optimale controle ............................. E. NOLDUS 22Yz u. 8~-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

1464 Anorganische industriële chemie IV .............. Tit.: F. BOSCH 22lf2u. 10-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen . · ......................... Suppl.: 
I. DE VYNCK 30 u. 14-18(a) Camp. Zwijn. 

~ 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 



~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1510 Siderurgie I ............. :' . .. . ........... . ..... J. DILEWIJNS 33%u. 8lh-10% 

1521 Non-ferro metallurgie l ....... . ...... .. . . . : . .... A. VAN 
PETEGHEM 22%u. 10-11 lh 

Praktische oefeningen . . ........... . ...... . ..... A. VAN 
PETEGHEM 30 u. 14-18(a) 

2240 Elektrothermie . .. ............ . ......... . .... .. F. BOSCH 22lhu. 8%-10 \ 

A. VAN 
2406 Digit~le processturing ... .. .... .. ............... CAUWENBERGHE 22lh u. 10-11 lh 

2463 Unit-processes van de waterzuivering ........ .. . . . F. BOSCH 22lh u. zaterdag: 8lh -10 

2465 Industriële elektrochemische corrosie . . . .......... F. BOSCH 22 1h u. 1llh-13 

Praktische oefeningen . .. . ... . ........ . .. . .... . . F. BOSCH 30 u. 14-18(a) 

I 

I 

~ 

totaal aantal uren per cursus (*) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - 9e semester I 

Nr. · Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1472 Mechanische en thermische operaties in de Tit.: 

" chemische industrie A en B, partim : B ........... G. FROMENT 22 Yz u. ll!f2 -13 Krijgslaan, 271 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... L. VERHOEVE 30 u. IO Yz -12'12 Krijgslaan, 271 

1476 Ontwerpen van chemische productieëenheden ..... G. FROMENT 22Yz u. 10-11 Yz Krijgslaan, 271 

Praktische oefeningen .......................... G. FROMENT 30 u. 14-18(a) Krijgslaan, 271 

A. VAN 
1491 Procesdynamica ............................... CAUWENBERGHE 221h·u. 8'12-10 Plat., 22 

t 
00 

.. 
A. VAN 

Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) 
, . 

Plat., 22 

5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 300u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4031 Wiskundige beleidstechnieken ................ : . . H. MULLER 30 u. 14'h-16 1h Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16'h-17Yz Plat., 22 
---

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 
-

Je Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1473 Petrochemische en organisch chemische processen . G. FROMENT 67lh u. 8 Yz -l0 8lh -ll lh Krijgslaan, 271 

Praktische oefeningen .. ............ . . .. .... . ... G. FROMENT 120u. 14-18 14-18 Krijgslaan, 271 

5003 Afstudeerwerk 111 .. . ... . ........ .. . . .......... 300u. 

t 
\0 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdf,lg · vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1300 Aanwending van de brandstoffen ................ R. MINNE 22~u. 8lf2 -10 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 22lf2u. 14-17(a) 

1302 Warmte-overdracht I ........................... R. MINNE 22~u. lllf2-13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1370 Kinematica en dynamica van de machines ........ R. DECHAENE 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen .......................... R. DECHAENE 60 u. 14-18 

1452 Analytische chemie I ........................... Tit.: J. HOSTE 45 u. ll ~-13 8lf2-10 

Praktische oefeningen .......................... Suppl. : R. DAMS 60 u. 14-18 

1461 Anorganische industri€!le chemie 11 .............. F. BOSCH 22~u. zaterdag 8 Yz-1 0 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 30 u. 16-18 

1501 Metaalkunde .................................. J. DILEWIJNS 22Yzu. 10-11 Yz 

1600 Studie textielvezels I ........................... G. RAES 22~u. 10-ll Yz 

Tit.: M. VAN-
3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ................ WORMHOUDT 22~u. 11Yz-l3 

Suppl.: 
Praktische oefeningen .......................... H. PAUWELS 30 u. 14-16 

3310 Inleiding tot de sterkteleer ...................... F. RIESSAUW 22lf2u. 8Yz -10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... A. VLERICK 30 u. 14!f2-18lf2(a) 

-
totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
VI 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1303 Warmte-overdracht 11 .......................... R. MINNE 22'hu. 11'12-13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 16-18 

A. VAN 
1400 Regeltechniek I ................................ CAUWENBERGHE 45 u. 11'/z -13 10-11'12 

A. VAN 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 60 u. 14-18 

1601 Studie textielvezels 11 ........................... G. RAES 22'hu. 10-11'12 

Praktische oefeningen _ .......................... G. RAES 60 u. 14-18 

3112 Beschrijving van de werktuigen .......... _. ....... L. DE RIDDER 45 u. 8'1z-11Y: 

Praktische oefeningen .......................... L. DE RIDDER 60 u. 14-18 

Tit.: M. VAN-
3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ............... WORMHOUDT 22'/zu. 14'12-16 

Suppl.: 
H. PAUWELS 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staathuishoudkunde ........................... A. VLERICK 22'/zu. 8'/z-10 

~ 

totaai aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
VI 
N 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN . 

2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
103 De algemene scheikunde en de beginselen der 

fysische scheikunde, partim : 
Organische Scheikunde 11 ....................... M. VERZELE 45 u. 10-11% 10-1 Ph 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... M. VERZELE 45 u. 8%-11% 

1114 Machineonderdelen ............................ C. DEKONINCK 45 u. 8%-10 11% -13 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 16-18 

1453 Analytische chemie 11 .......................... J. HOSTE 45 u. 10-1 Ph 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... J. HOSTE 60 u. 14-18 .. 

Tit. : W. SOETE 
1503 Praktische metalenkennis en Suppl. : R. VAN 

beproevingsmetboden .......................... CORMBRUGGE 22 1hu. 10-11% 

1602 Studie textielvezels 111 ....................... .... G. RAES 221hu. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... G. RAES 60 u. 14-18 

1610 Spinnerij I .................................... G. RAES 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen .......................... G. RAES 30 u. 14-16 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1203 lndustriêle elektrische metingen ................. J. COLLE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30 u. 8-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
Inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. 16-18 

\ 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

· Pasteurlaan, 2 
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I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industrit!le gebouwen .. H. MULLER 22Y2u. 10-11Y2 

1111 Mechanische bewerkingen I ..................... C. DEKONINCK 22Y2u. 8Yl-10 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 22 1hu. 10-11% 

1473 Petrochemische en organisch chemische processen . G. FROMENT 67Y2u. 8V2-10 8%-11% 

Praktische oefeningen .......................... G. FROMENT 120u. 14-1.8 14-18 

1603 Studie textielvezels IV .......................... G. RAES . 22Y2u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... G. RAES 60 u. 14-18 

1611 Spinnerij II ................................... G. RAES 22Y2u. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... G. RAES 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

Tit.: G. RAES 
1612 Spinnerij III .................................. Suppl.: 

T. FRANSEN 22%u. 8%-10 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. 11Y2 -13 11% -13 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1043 Verwarming en klimatechniek ............. : . .. · .. R. MINNE 22Y2u. llYl-13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 8-10 

1113 Werkplaatstechniek ...... · ...................... C. DEKONINCK 22Y2u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 8-10 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - ge semester 
/ 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1480 Kleurstoffen ............... . ................. . F. BOSCH 22 Y2 u. 8Y2 -10 

Praktische oefeningen .. . ....................... F. BOSCH 60 u. 14-18 

1540 Kennis der niet-metalen . .... . ......... . ........ Tit. : W. SOETE 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22Y2u. 11 'h -13 

1620 Weverij I ........ . ... . .. . .. . ........ . ... . ..... G. RAES 22Y2 u. 10-11 Y2 

Praktische oefeningen .......... ... .... .. ....... G . RAES 60 u. 14-18(a) 

1630 Appreteren I (mechanisch) .... . ................. G. RAES 22 'h u. 11'h -13 .. 

1631 Appreteren If (scheikundig) . .................... G . RAES 22 'h u. 10-11% 

1640 Technologie ververij I ............. . ............ F. BOSCH 22%u. 8Y2 -10 

5002 Afstudeerwerk II . . ................. • ........... 240u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2150 Vervoertechniek .. . .. . ... . ............ . ........ C. VAN AKEN 33 %u. 8%-10 rest na afspraak 

Praktische oefeningen ....................... . .. C. VAN AKEN 15 u. na afspraak 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ....... . .. . ... . . . .. H. MULLER 30 u . 11 'h -13 16-16 % 

Praktische oefeningen .............. . ........... H. MULLER 15 u. 161h -17 % 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

i 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Tit.: G. RAES 

1621 Weverij 11 .................................... Suppl.: 
T. FRANSEN 221h u. 10-11~ 

1622 Weverij III ................................... G. RAES 22~u. 8~-10 

1641 Technologie ververij 11 ......................... F. BOSCH 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 60 u. 14-18 

Tit.: 
F. RIESSAUW 

3050 Inleiding tot de civiele techniek ................. Suppl.: 
H. LAMBOTTE 22~u. 8~-10 

5003 Afstudeerwerk 111 ............................. 240u. 

/" 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Ingenieur in de automatiseringstechniek 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
A. VAN-

1401 Regeltechniek II ............................... CAUWENBERGHE 22~u 11 ~ -13(1) 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 8-10(1) 

1404 Optimale controle ............................. E. NOLDUS 22~u 8~-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(2)(a) 

2400 Lineaire systemen I ............................ J. WILLEMS 22~u. 8~-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 11-13(2) 
.. 

2401 Lineaire systemen II ........................... E. NOLDUS 22~u. 11~ -13(1) 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 16-18(1) 

2402 Niet-lineaire systemen I ......................... E. NOLDUS 22~u. 10-11~ (1) 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-16(1) 

2405 Identificatie van systemen ...................... E. NOLDUS 22~u. 11 ~ -13(1) 

A. VAN-
2406 Digitale processturing .......................... CAUWENBERGHE 22~u. 10-11~ (2) 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN-
CAUWENBERGHE 22~u. 10-11~ (1) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten ........ J. WILLEMS 22~-u. 11~-13(2) 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 14-18(2a) 
L__ ___ ---- ----

• totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede ·halfjaar (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN -

Ingenieur in de automatiseringstechniek 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A. VAN-
1491 Procesdynamica ............................... CAUWENBERGHE 22~u. 8~-10(1) 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 14-16(1) 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN-
CAUWENBERGHE 22~u. 11 ~ -13(1) 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(la) 

G . . VAN-
2263 Analoge en hybriede rekentechnieken ............ STEENKISTE 22~u. 14-15~(2) 

G. VAN-
Praktische oefeningen .......................... STEENKISTE 22~u. 15~ -17(2) 

2403 Niet -lineaire systemen 11 ........................ E. NOLDUS 22~u. 10-11~(2) 

Praktische oefeningen ................... ; ...... E. NOLDUS 30 u. 11 ~ -13%(2) 

2407 Stochastische regelsystemen ..................... J. WILLEMS 22~u. 11~-13(2) 

7400 Optimalisatietechnieken ........................ I. BRUYLAND 30 u. · 10-12(1) 

Praktische oefeningen .......................... I. BRUYLAND 22~u. 8~-10(1) 

7401 Abstracte automatenleer ........................ P. BERGMANS 22~u. 8%-10(1) 

Praktische oefeningen .......................... P. BERGMANS 15 u. 15~-16~(1) 

G. VAN-
7402 Systeemsimulatietechnieken ...................... STEENKISTE 22~u. 14-15*(1) 

G. VAN-
Praktische oefeningen .......................... STEENKISTE ~2~u. 15~-17(1) 

- . ____ L__ __ -- ---- ------- ------

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
' 

Ingenieur in de automatiseringstechniek 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

7403 Analyse van grote systemen ..................... P. BERGMANS 22~u. l0-11Y2 (2) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... P. BERGMANS 22~u. 11 ~-13(2) Technicum 

7804 De regeling van kernreactoren en kerncentrales .... A. VAN- 8 Y2-l0(1) 
CAUWENBERGHE 45 u. 10-11Y2 (2) Plat., 22 

A. VAN-
Praktische oefeningen· .......................... CAUWENBERGHE 60 u. 16-18 Plat., 22 

.· 

.. 

', 

Tenminste 90 uur theorie met bijhorende praktische oefeningen te kiezen uit de hier opgegeven lijst of, mits goedkeuring door de examencommissie, uit het 
studieprogramma van de universiteit. 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de geotechniek 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
2050 Rotsmechanica ................................ E. DE BEER 22~u. 10-11~(2) 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 11~-13(2) 

2053 Grondmechanica IV ........................... E. DE BEER 22~u . 10-11~ (2) 

7100 Petrografie .................................... G. STOOPS 30 u. 11~ -13 

Praktische oefeningen .......................... G. STOOPS 30 u. 14-15~ 

7101 De toegepaste aardkunde ....................... W. DE BREUCK 30 u. 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 45 u. 

7102 Hydrogeologie ................................ W. DE BREUCK 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 20 u. 

7103 Geofysische prospectie ......................... W. DE BREUCK 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 8 u. 

7104 Luchtfoto-interpretatie ......................... W. DE BREUCK 7~u. 

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 16 u. 

7105 Bodemkunde en geomorfologie .................. R. TA VERNIER 22~u. 

7110 Funderingstech~iek lil ......................... E. DE BEER 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... ~.DE BEER 16 u. 

• - totaal aantal uren 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Krijgslaan, 271. S8 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE-~ TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Enig · examen in de geotechniek 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

H. VAN 
7111 Ondergrondse werken .......................... KERCKHOVEN 45 u. Plat., 22 

H. VAN-
Praktische oefeningen .......................... KERCKHOVEN 30 u. Plat., 22 

7112 Versteviging en waterdichtmaking van H. VAN-
gesteenten ············· ······················· KERCKHOVEN 22~u. Plat., 22 

~ 

~ 
De kandidaat die het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur NIET bezit, dient bovendien examen af te leggen over de volgende vakken: 

\ 

1052 Grondmechanica lil ........................... E. DE BEER 22~u. 10-11~ (l) Camp. Zwijn . 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 14-18(la) Camp. Zwijn. 

1055 Funderingstechniek 11 .......................... E. DE BEER 22~u. 8~-10(2) Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen .......................... E. DE BEER 30 u. 14-18(2a) Camp. Zwijn. 

• totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) om de 14 dagen 
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Nr. 

7800 

7802 

7801 

2303 

.7806 

7805 

2800 

7804 

(*) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Nucleair ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
F. VAN-

Technische kernfysica ....... . ................... MASSENHOVE 45 u. 

F. VAN-
Praktische oefeningen .......................... MASSENHOVE 30 u. 

Nucleaire chemie .............................. F. BOSCH 22Y2u. 

Radioprotectie en dosimetrie · .................... 0. SEGAERT 22Y2u. 

Praktische oefeningen .......................... 0. SEGAERT 15 u. 

Warmte-overdracht III ......................... R. MINNE 22Y2u. 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 

Veiligheid en instrumentatie van kernreactoren .... F. VAN- ' 

MASSENHOVE 22Y2u. .. 

F. VAN-
Praktische oefeningen .......................... MASSENHOVE 30 u. 

F. VAN- ' 
Technische evaluatie van kerncentrales ........... MASSENHOVE 22Y2u. 

F. VAN-
Theorie van de kernreactor ..................... MASSENHOVE 45 u. Plat., 22 

F. VAN-
Praktische oefeningen .......................... MASSENHOVE 30 u. Plat., 22 

De regeling van kernreactoren en kerncentrales A. VAN-
kerncentrales (1 e deel) .......................... CAUWENBERGHE 22Y2u. 8ih-10(1) Plat., 22 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 16-18(1) Plat., 22 

--- '----· 

totaal aantal uren per jaar (2) tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Nucleair ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

7803 Technologie van de reactormaterialen ............ F. BOSCH 22~u. 8~-10(1) Plat., 22 

2522 ~ucleaire metallurgie ........................... A. VAN 
PETEGHEM 22~u. 8~-10(2) Technicum 

F. VAN-
7807 Inwendige bouw van kernreactoren .............. MASSENHOVE 22~u. '" Plat., 22 

F. VAN-
Praktische oefeningen .......... : ............... MASSENHOVE 30 u. Plat., 22 

7808 Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : metalen consvuctie ..................... W. SOETE 1114u. 

7809 Uitwendige bouw van kernreactoren, I 

partim : betonconstructie ....................... F. RIESSAUW 1114 u. 14~-16(b) Technicum 

CURSUSSEN NAAR KEUZE (00
) 

7811 Bijzondere scheidingsmetboden in verband met de 
tracertechnieken ............................... J. HOSTE 22%u. 8~-10(1) .. ·Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. HOSTE 30 u. Plat., 22 

2522 Praktische oefeningen over nr. 2522 ............. A. VAN 
PETEGHEM 45 u. 15-18(2) Technicum 

7810 Theorie van de kernreactor (aanvullingen) ........ F. VAN-
MASSENHOVE 22~u. Technicum 

7802 Praktische oefeningen over 7802 ................. F. BOSCH 30 u. 

7803 Praktische oefeningen over 7803 ................. F. BOSCH 15 u. Technicum 

7804 De regeling van de kernreactoren en kerncentrales A. VAN 
(2e deel) ...................................... CAUWENBERGHE 22~u. 10-11% (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
~~~~E~BERGHE 30 u . 16-18(2) Plat., 22 

------ . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (•) = totaal aantal uren per jaar (b) = Ie helft semester ( 0 0
) Het pakket keuze cursus

sen moet 112 uur (omgerekende uren: 1 uur theorie of 3 uur praktische oefeningen) omvatten, waarvan tenminste 45 uur moet gekozen worden uit de cursussen 7810, 
2522, 7802, 7804 en 7803. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Nucleair ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag Plaats 

2714 Kernfysische methoden ......................... A. DERUYTTER 45 u. 

2716 Fysica van de geïoniseerde toestand .............. N. 45 u. 
I 

2743 Radioactieve verschijnselen, partim: fysica ....... A. DERUYTTER • 30 u. 

1730 Elementen van natuurkundige technologie ........ P. MOERMAN 22Yzu. 

Praktische oefeningen .......................... P. MOERMAN 30 u. 

.. 

I 
-

totaal aantal uren per cursus (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
2210 Veldtheprie A ................................. J. VAN BLADEL 45 u. 10-11~ (1) 14~-16(1) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 30 u. 14-16(1) Technicum 

2220 Circuitsynthese A .............................. J. VAN BLADEL 45 u. 1Ph-13(1) 11%-13(1) -Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 60 u. 14-18(1) Technicum 

2251 Bijzondere elektronische elementen .............. Tit.: M. VAN- 8~-10(2) 
WORMHOUDT 45 u. 11% -13(2) Technicum 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

.a;:.. 

~ 
Praktische oefeningen .......................... 60 u. 14-18(2a) 14-18(2a) Technicum 

2281 Statistische communicatietheorie ................. I. BRUYLAND 45 u. 10-11~ (1) 8~-10(1) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... I. BRUYLAND 60 u. 14-18(1) Technicum 

2283 Communicatiesystemen ......................... J. COLLE 45 u. 10-11% (2) 10-11% (2) Plat., 22 

2400 Lineaire systemen I ...................... -...... J. WILLEMS 22~u. 8~-10(2) Technicum 

Praktische-oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 11-13(2) Technicum 

2407 Stochastische regelsystemen ..................... J. WILLEMS 22~u. 11%-13(2) Technicum 

CURSUSSEN NAAR KEUZE ' 

Ten minste 90 uur theorie met bijhorende praktische oefeningen te kiezen uit het studieprogramma van de universiteit, mits goedkeuring door de examen-
commissie. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren en 
numerieke methoden (*) ........................ C. GROSJEAN 22~u. 8~-10(2) Krijgslaan 271, S9 

Praktische oefeningen ......... . ................ C. GROSJEAN 22lhu. 14lh-16(2) Plat., 22 

2312 Mechanica van de continue media ........... ; ... R. MERTENS 30 u. 8-10(1) Plat., 22 

2331 Reologie van materialen ........................ Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: 

/ 
H. LAMBOTTE 22lhu. lllh -13(1) Technicum 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 22lhu. 10-11~ (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .............. : ........... R. DECHAENE 30 u. lllh -13~(2 Plat., 22 

2332 Bezwijkberekeningen voor constructies van beton F. RIESSAUW 22~u. 10-11lh (1) Technicum 

Praktische oefeningen . ......................... F. RIESSAUW 30 u. 16-18(1) Technicum 

2326 Platen met inbegrip van de vloeilijnentheorie ..... Tit.: F.RIESSAUW 
Suppl.: 
H. LAMBOTTE 22lhu. 10-lllh (2) Technicum 

Praktische oefeningen ................... . ...... Tit.: F.RIESSAUW I 

Suppl.: 
H. LAMBOTTE 30 u. 16-18(2) Technicum 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies .......... D. VANDEPITTE 22lhu. 10-lllh (1) Plat., 22 

Praktische oefening~n .......................... D. VANDEPITTE 30 u. 16-18(1) Plat., 22 

2327 Schalen I ..................................... Tit.: 
D. VANDEPITTE 
Suppl:: J. RATHE 22~u. 8~-10(1) Plat., 22 

L._ - ---- --

• = totaal aantal uren per cursus 
( 1) = eerste halfjaar (2) 

(*) = het theoretisch gedeelte is verplicht voor studenten die voordien geen onderwijs genoten in dit vak. 
tweede halfjaar (a) = om de 14 dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

2328 Schalen 11 ........................... ......... Tit.: 
D. V ANDEPITTE 
Suppl. : J. RA THE 22%u. 11% -13(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... Tit.: 
D. VANDEPITTE 
Suppl.: J. RATHE 30 u. 14%-18(2a) Plat., 22 -

2329 Instabiliteit van constructies ....... ............. D. VANDEPITTE 22%u. 10-11%(2) Plat., 22 

2053 Grondmechanica IV ·········· ................. E. DE BEER 22%u. 10-1 Ph (2) 

Praktische oefeningen ........ . ................. E. DE BEER 30 u. 11'12 -13'12 
(2) 

2315 Aeroelasticiteit ·······························. G. TISON 22%u. 8'12 -10(2) Plat., 22 

2314 Trillingen van constructies ...................... J. DE RIES 22%u. 10-11'12 (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. DE 'RIES 22'12u. 11'12 -13(2) Plat., 22 

2330 Breukmechanica ............... : . .............. W. SOETE 22'12u. 11 '12 -13(2) Plat., 22 

2310 Experimentele methoden der sterkteleer : 
spanningsmetingen ............................. W. SOETE 1P4u. 11% -13(1a) Plat., 22 

2311 Experimentele methoden der sterkteleer: Tit.: 
modelonderzoek ............................. D. V ANDEPITTE 10-11'12 

Suppl. : J. RA THE ll~u . . (la) Plat., 22 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 11'12-13(1) 16-16'12 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 16%-17'12(1 Plat., 22 

Uit de hierboven opgesomde lijst cursussen moeten er zoveel gekozen worden, zodanig dat het totale programma 350 omgerekende uren beloopt (uren 
theorie + 113 uren praktische oefeningen ten minste = 350) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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I FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
7500 Inleiding tot het wetenschappelijk bedrijfsbeheer in 

het algemeen en situering van het productiebeheer 
in het bijzonder .. . ... . ........................ A. VLERICK 45 u. 

7501 Toepassingen van de statistiek op de industrie .... M. WILLEMS 45 u. 

Praktische oefeningen ............. . ....... · ... . . M. WILLEMS 30 u. 

7502 Mathematische beleidstechnieken en de 
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer ....... H. MULLER 45 u. 

Praktische toepassingen ..... ................... H. MULLER 30 u . 

7503 Wiskundig voorraadsbeheer en de toepassingen 
ervan voor het bedrijfsbeheer ................... H. MULLER 45 u. 

7504 Grondbeginselen van het productiebeheer ......... H. MULLER 45 u. 

7505 Productiebeheerssimulatie ····· ················· H. MULLER 22Y2u. 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 60 u. 

7506 Economie van investeringsprojecten 
(engineering economics) ........................ M. WILLEMS 45 u. -
Praktische oefeningen ..................... _ .. . . M. WILLEMS 30 u. 

7507 Beheersinformatica, partim : methodiek .......... W. DE BACKER 45 u. 

7508 Beheersinformatica, partim : beleid .............. W. DE BACKER 45 u. 

7510 Toepassingen van industriële automatie .......... A. VAN-
CAUWENBERGHE 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN-
CAUWENBERGHE 30 u. 

totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis 

0000 I Door gastprofessoren te houden colleges 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
7509 Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer . ...... I A. VLERICK 

Andere cursussen uit het studieprogramma van de 
universiteit, mits goedkeuring door de examencom
missie. 
De examinandi moeten minstens 22% u. theorie en 
bijhorende praktische oefeningen kiezen 

• = totaal aantal uren per cursus 

• maandag vrüdag 

221f2u. 

Plaats 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
7500 Inleiding tot het wetenschappelijk bedrijfsbeheer in 

het algemeen en situering van het productiebeheer 
in het bijzonder ............................... A. VLERICK 45 u. 

7501 Toepassingen van de statistiek op de industrie . . .. M. WILLEMS 45 u. 

Praktische oefeningen . .................... . . . ... M. WILLEMS 30 u. 

Math~rnatische beleidstechnieken en de toepassin-
7502 gen ervan voor het bedrijfsbeheer ............... H. MULLER 45 u . 

Praktische oefeningen . .. ....................... H. MULLER 30 u. 

7503 Wiskundig voorraadsbeheer en de toepassingen 
ervan voor het bedrijfsbeheer ..... .. ............ H. MULLER 45 u. 

7504 Grondbeginselen van het productiebeheer ......... H. MULLER 45 u. 

7505 Productiebeheerssimulatie ··· · ·· · ··············· ·H. MULLER 22%u. 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 60 u. 

7506 Economie van investeringsprojecten 
(engineering economics) ........................ M. WILLEMS 45 u. 

Praktische oefeningen .. . .... . .............. . ... M. WILLEMS 30 u. 

7507 Beheersinformatica, 
partim : methodiek ..... . .... . ........... · ....... W. DE BACKER 45 u. 

7508 Beheersinformatica, 
partim : beleid ............ . ............. . ...... W. DE BACKER 45 u. 

7510 Toepassingen van industriële automatie .......... A. VAN-
CAUWENBERGHE 45 u. 

totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! 

7510 A. VAN-
I 

Praktische oefeningen ........ . ............... . . CAUWENBERGHE 30 u.-

()()()() Door gastprofessoren te houden colleges •••• 0 •••• 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
7509 Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer ....... A. VLERICK 22ih u. 

Andere cursussen uit het studieprogramma van de 
universiteit, mits goedkeuring door de examencom-
missie. 
De examinandi moeten minstens 221f2 u. theorie en 
bijhorende praktische oefeningen kiezen. 

AANPASSINGSCURSUSSEN 
Eventueel door de examencommissie opgelegde cur-
sussen naargelang de basisopleidrttg van de kandi-
daten. 

r 

. 

totaal aantal uren per cursus 

vrüdag Plaats 

I 

.. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Invloed van de energie en haar omvormingen 
op het leefmilieu ......................... E. CADRON 9 u. 

12 u. 
2. Inleiding tot de heterogene katalyse ........ P. MENON (*) 

3. Statische omzetters voor elektrische machines E. DE BAETS 15 u. 14%-16(1) 

F. VAN-
4. Het energiegebruik in de samenleving ...... MASSENHOVE 15 u. - I 

---L__ __ . __ --

(
0

) totaal aantal uren per cursus 
(*) = toelatingsvereiste: minimaal zes semesters studierichting scheikundig ingenieur (of scheikunde) 

vrijdag zaterdag Plaats 

10%-12 Grote stw.Noord,12 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Grote stw.Noord,12 



NOTA'S 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
(K.B. van 15 februari 1968) 

Hoveniersberg 4 - Tel. iJ 38 21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's: 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de economische weten
schappen 
richtingen voor de licentie en het doctoraat: 
- algemeen economische 
- bedrijfseconomische 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten-
schappen 

- Speciaal doctor in de economische wetenschappen 
-Speciaal licentiaat in de accountancy en het fiscaal recht (*) 
- Speciaal licentiaat in de marketing (*) 

TOELA TINGSVOOR WAARDEN 

A. Tot de kandidatuur in de economische wetenschappen: zij die aan één der 
volgende voorwaarden voldoen : 

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

2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 
Latijn -wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenschappelijke of 
modern-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist 
was om universitaire studiën aan te vatten (koninklijk besluit van 11 juli 
1959, art. 1, § 1, 1° en 3°); 

3) het bewijs leveren dat rhet goed gevolg één der voorbereidende proeven, 
bedoeld bij de artikelen 10, 10 bis of 12 der wetten op het toekennen der 
academische graden en het programma der universitaire examens (coördina
tie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

4) houder zijn van het getuigschrift van de voorbereidende proef tot de kandi
datuur in de handelswetenschappen; 

5) houder zijn van één van de diploma's vermeld in het besluit van de Raad 
van Beheer van 26 februari 1964, art. 5, aangevuld bij het besluit van de 
Raad van Beheer van 9 oktober 1968 (cf. p. 16). 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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B. Tot de licentie in de economische wetenschappen: 

1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de econo
mische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen 
van de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen; 

2) kandidaten in de handelswetenschappen en houders van een 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 Econo
mische Wetenschappen tot het licentiaatsexamen toegelaten worden. Zij 
dienen daartoe een schriftelijk verzoek tot de deken van de Faculteit van de 
Economische Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaatsdiploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans 
worden kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door et>n 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere 
voorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (sub A), in 
principe niet aanvaard; 

3) de houders van het diploma van licentiaat in de wiskunde of van het 
diploma van burgerlijk ingenieur kunnen de graad van licentiaat in de eco
nomische wetenschappen, algemeen-economische richting of bedrijfs
economische richting, verkrijgen na tenminste twee jaar st u die en mits zij 
slagen voor twee examengedeelten (besluit van de Raad van Beheer van 11 
december 1968). 
De examenstof over ieder der beide richtingen kan bekomen worden ofwel 
bij de Pedel van de Faculteit van de Economische Wetenschappen, Hove
niersberg 4, ofwel op het Dekanaat van de Faculteit Economische Weten
schappen, Hoveniers berg, 4. 

4) rvtogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in de economische wetenschappen kunnen, 
onder de voorwaarden vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 8 juli 
1977, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cursussen van beide richtingen cumule
ren. 

De studenten die het getuigschrift van de 1ste licentie in een bepaalde rich
ting hebben verkregen, kunnen in een volgende examenperiode het getuigschrift 
van de lste licentie in de andere richting behalen. Het diploma van licentiaat in 
de economische wetenschappen in de tweede gekozen richting, kan slechts 
behaald worden ten vroegste één academisch jaar na het verkrijgen van het 
diploma van licentiaat in de economische wetenschappen van de eerst gekozen 
richting. (*) 

C. Tot de aggregatie voor het hoger sec~mdair onderwijs voor de handelsweten
schappen: 

1) houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische wetenschap
pen, 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; 

(*) Omstandig programma en inschrijvingsmodaliteiten zijn te verkrijgen bij de pedel, de heer H. RAES, 
Hoveniersberg 4, 9000 Gent. 
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2) houder zijn van het diploma van licentiaat in de handels- en consulaire 
wetenschappen, in de handels- en financiële wetenschappen, in de handels
wetenschappen 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 gelijkwaardig geacht 
diploma, kunnen door de Raad van Beheer der Universiteit en op eensluidend 
gunstig advies van de raad der Faculteit van de Economische Weten
schappen tot de aggregatie hoger secunair onderwijs voor de handelsweten
schappen toegelaten worden. Zij à i enen daartoe een schrift el ijk verzoek tot de 
deken der Faculteit van de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld 
van een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt 
individueel behandeld. Nochtans worden licentiaten in de handelswetenschap
pen, gediplomeerd door een avondschool, of die tot de kandidatuur werden 
toegelaten onder andere voorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoor
waarden (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 een diploma van licentiaat in de rechten, uitgereikt 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 - gelijkge
stelde inrichting; 

b) de houders van een diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, in de toegepaste economische wetenschappen of van handels
ingenieur, uitgereikt door een Belgische universiteit ofwel door een daar
mede - bij toepassing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 
december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de academi
sche graden -gelijkgestelde inrichting mits zij vooraf slagen voor een toe
latingsexamen dat naargelang het gevolgde studieprogramma mogelijk zal 
lopen over één of meer van de hierna aan de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent gedoceerde vakken: 

Belgisch Belastingsrecht 
- Externe controleleer I 
- Bedrijfsadministratie I en 11. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing: 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, «bedrijfseconomische richting», uitgereikt door de Rijksuniver
siteit te Gent; 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen of toegepaste economische wetenschappen, mits zij voorafgaand 
slagen voor een toelatingsexamen dat, naar gelang van het gevolgde studie
programma, zal lopen over één of meer van de hierna vermelde vakken: 
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- Marketing; 
- .Marktonderzoek; 
- Leer van de distributie 
--.,.- Leer van de inkoop. 

c) de houders van het diploma van: 
burgerlijk ingenieur; 
landbouwkundig ingenieur; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën; 
licentiaat in de rechten; · 
licentiaat in de bedrijfspsychologie, 
mits zij voorafgaand slagen voor een toèlatingsexamen dat moet ~orden 
afgelegd over de hierna vermelde vakken : 
- Marketing; 
- Marktonderzoek; 
- Leer van de distributie; 
- Leer van de inkoop. 

d) <ie houders van een ander universitair einddiploma, na individuele aanvaar
ding door de Faculteit van de Economische Wetenschappen van de Rijks
universiteit te Gent en mits de kandidaten voorafgaand slagen voor een toe
latingsexamen waarvan het programma door genoemde Faculteit zal wor
den vastgesteld. 

E. Tot het doctoraat in de economische wetenschappen: 

1) Zij die houder zijn van de corresponderende graad van licentiaat, behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 september 
1964 tot regeling van het toekennen van de wetenschappelijke diploma's door 
de Faculteit van de Economische Wetenschappen. Het examen wordt afgelegd 
in één van de volgende richtingen, naargelang van het licentiaatsdiploma: 
- algemeen economische richting; 
- bedrijfseconomische richting. 

2) . De houders van een diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, 
uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 15 mei 1934, zoals het later werd gewijzigd, 
worden eveneens toegelaten tot het doctoraat in de economische wetenschap
pen, ingesteld bij het koninklijk besluit van 30 september 1964 (besluit van de 
Raad van Beheer van 12 april 1967). 

3) Licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de Centrale 
Examencommissie en de houders van een daaraan gelijkwaardig geacht 
diploma, kunnen door de Raad van Beheer der Universitei~ en op eensluidend 
advies van de raad der Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het 
doctoraat in de economische wetenschappen toegelaten ·worden. Zij dienen 
daartoe een schriftelijk verzoek tot de dekeri van de Faculteit van de Eçono
mische Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt individueel behan
deld . . 

F. Tot het examen van speciaal doctor in de economische wetenschappen: 
Degene die sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van doctor 
in de economische wetenschappen. 
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OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De kandidatuur in de economische wetenschappen: het examen dient afgelegd 
in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan gewijd. 

2 o De licentie in de economische wetenschappen: het examen dient afgelegd in 
twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan gewijd; de exami
nandi moeten, bij het tweede examengedeelte,' een verhandeling 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 Economi
sche Wetenschappen. De verhandeling moet aan de examencommissie binnen 
de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd; 

3 o De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschap
pen: dit enig examen kan gelijktijdig met het examen van licentiaat worden 
afgelegd na tenminste één jaar studie; 

4 o De speciale licentie in : 
a) de accountancy en het fiscaal recht; 
b) de marketing; 
Dit enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste één jaar studie. 
Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de Faculteit van de 
Economische Wetenschappen kan het examen echter in twee gedeelten worden 
gesplitst, doch in geval van zulke splitsing wordt de studieduur. op tenminste 
twee jaar gebracht. 
De examinandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp dat 
betrekking heeft op de gekozen specialiteit en aangenomen is door de raad van 
de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhandeling moet aan 
de examencommissie binnen de door haar vast~estelde periode worden voorge
legd; 

5 o Het doctoraat in de economische wetenschappen : 
Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift en van een stelling door de commissie aangenomen. Het proef
schrift en de stelling zullen in het openbaar door de examinandus verdedigd 
worden. Zij dienen aan de raad van de Faculteit van de Economische Weten
schappen te worden overgemaakt tenminste één maand vóór de datum bepaald 
voor het examen. Het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar 
na het behalen van de graad van licentiaat; 

6 o Het speciaal doctoraat in de economische wetenschappen : 
Het examen omvat: 
-het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, zijnde 

een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie bijkomende 
stellingen of vraagstukken; 

- het verdedigen van dit proefschrift en van drie daarbijgevoegde stellingen 
vóór de examencommissie; 

- een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen onder
werp. 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van het doctorsdiplo
ma worden afgelegd. 

De cursussen worden gedoceerd in de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen, Hoveniersberg 4, tenzij anders vermeld. 
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(0) 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

M. VAN 
Inleiding tot de economie ................. MEERHAEGHE 60 u. 8lh-10lh 

Struktuur en werking van de Belgische 
economie ............................... M. ANSELIN 45 u. 15lh-17 

-

Organisatie en techniek van handel en C. DE 
finan~iewezen ............................ PELSEMAEKER 45 u. 14-17(1) 

Economische aardrijkskunde .............. L. DE SMET 45 u. 14-15lh 

Bedrijfsadministratie I: Boekhouden ....... E. DE LEMBRE 30 u. 9-10 

• • 
Praktische oefeningen .................... E. DE LEMBRE 30 u. 14-17(0 0) 10-13(00) 

Wiskunde I . ............................ C. VAN 
HELLEPUTTE 45 u. 10-llYz 

Praktische oefeningen .................... C. VAN 
HELLEPUTTE 30 u. lllh-12lh 

Warenkennis en nijverheidstechnologie I .... M. BEYAERT 60 u. 10~-12~ 

Algem~ne beginselen van het recht ......... W. DELVA 90 u. 

Economische en sociale ontwikkeling sinds de 
nieuwe tijden ............................ H. BALTHAZAR 30 u. 11-13(1) 

totaal aantal uren per cursus (00) in groepen (I) eerste halfjaar 

I 

vrijdag zaterdag Plaats I 

: 

Univ., 4 ' 

te verdiep 

Aud. I 

Aud. I 

Aud. I 

Aud. I 

•• • Aud. I 
14-17(0 0) •• Aud. 11 

Aud. I 

- Aud. I 

Univ., 4 
Je verdiep 

Blandijnberg, 2 
8-11 Aud. E 

Aud. I 
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1. 
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3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

7. 

7' 

8. 

9. 

10. 

10' 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Micro-economie ..................... . ... A.DEVREKER• 45 u. 8-9% 

10%-t2\4 (l) 
Macro-economie ....... : . . ............. . F. ROGIERS 45 u. t6 1;2 -t8(2) 

Documentatie van de economische weten-
schappen ........................... . ... F. ROGIERS 30 u. 81;2-9% 

Statistiek I .. .......... ......... . ....... H . PICARO 45 u. t4-t5 lf2 

Praktische oefeningen ................... H. PICARO 30 u. t4-t7( 00) 

Bedrijfsadministratie 11: 
Boekhouden ............................ E. DE LEMBRE 30 u. tO-tt 

8%-10%(00) 
Praktische oefeningen ................... E. DE LEMBRE 30 u. 10%-t2Y. (00} 

Kostenleer ................ . ..... . .. . ... . E. DE LEMBRE 45 u. tt-t2% 

Wiskunde 11 ........ .. ... .... ........... C. VAN-
HELLEPUTTE 45 u. 8%-10 

Praktische oefeningen ................... C. VAN-
HELLEPUTTE 30 u. t4-t5 

Warenkennis en nijverheidstechnologie 11 .. M. BEYAERT 60 u. 10%-12% 

Handelsrecht ........................... S. FREDERICQ 60 u. 14-t6 

Inleiding tot de informatica .............. N. 30 u. 9-tt(2) 

Praktische oefeningen ................... N. 15 u. t1-12(2) 

Tit. : M. VER-
SICHELEN-
TERRYN -
Suppl.: 

Sociologie .............................. H. BRUTSAERT 45 u. 17~-t8~ 

totaal aantal uren per cursus (00) in groepen (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Aud. 11 ~ 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Rekenzaal 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Univ., 4, te verdier 

Univ., 4, te verdier 

Aud. 11 

Aud. 11 

Univ., 4 
Je verdiep 



~ 
00 
0 

12. 

13. 

(0) 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis Plaats 

Psychologie . .. ························· P. GHYSBRECHT Univ., 4, 2e verdiep 

Blandijnberg, 2 
Wijsbegeerte ............................ JE. VERMEERSCH po u.IS~-IOI!z(l) I I I I I I Aud. E 

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examengedeelte overeenkomstig het reglement van de examenco~missie, het bewijs l~veren dat hij 
een voldoende kennis bezit van twee - naar keuze van de examinandus - van de volgènde talen : Frans, Engels en Duits. 

totaal aantal uren per cursus (00) in groepen (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



~ 
00 -

1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

5. 

6. 

6' 

7. 

8. 

9. 

9' 

10. 

11. 

12. 

(I) 
(*) 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de economische wetenschappen, algemeen economische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Financiële economie I .......... . ... ... . . N. 60 u. 

Statistiek 11 . ..... .. ................ . ... . H. PICARO 30 u. 

Praktische oefeningen ............ . ...... H. PICARO 15 u. 

Overheidseconomie ................. . .... A. VLERICK 45 u. 15Yz-17 · 

Balansanalyse .................... . ...... H. OOGHE 30 u. 8~-10~(2) 

Geschiedenis van het economisch denken . . G. VANOE-
WALLE 60 u. 

Sociale economie ........................ A. OEVREKER 45 u. 14-15% 

Praktische oefeningen ........... . .... . .. A. OEVREKER 15 u. 15Yz-17 
(2W 0

) 

Verkeerseconomie ....................... J. OENOUYVER 45 u. 9-10'/z 

Wiskunde lil ........................... C. VAN-
HELLEPUTTE 30 u. 10-12(1) 

W. VAN 
Econometrie, met seminariewerken ....... . RIJCKEGHEM 30 u. 10-12(1) 

W. VAN 
Seminariewerken ........................ RIJCKEGHEM 15 u: 12-13(1) 

Theorie van de internationale economie . .. M. VAN 
MEERHAEGHE 45 u. 10%-121A 

Methodologie van het sociaal-economisch 
onderzoek .............................. J. MATON 30 u. 10-12(2) 

Een cursus te kiezen uit de op p.485 vermelde(*) 
- - -- -

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (0
) = totaal aantal uren per cursus (00

) 

voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursus meedelen. 

15Yz-17Yz 

16-17 

17-17Yz 

8lh-10Yz 

in groepen 

zaterdag Plaats 

Aud. III 

Aud. lil 

Aud. Ill 

Aud. III 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. lil 

Sem. lok. I en 11 

Aud. VI 

Aud. VI 

Aud. VI 

Aud., VI 

Univ., 4 ARZ 

Aud. VI 

Aud. VI 



,f:l. 
00 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen, algemeen economische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

l. Economische bewegingsleer . ............. A. DEVREKER 45 u. 15%-17 

2. Belgisch belastingsrecht ....... . .... . ..... F. AMERIJCKX 30 u. 9-10% 

2~ Praktische oefeningen ...... ··· ·········· F. AMERIJCKX 15 u . 

3. Financiële economie 11 ................... N. 45 u. 16-17% 

3' Praktische oefeningen ................... N . 60 u. 13%-15% 
(00) 

4. Stelsels van sociaal-economische ordening .. F. ROGIERS 45 u. 10%-12 

5. Openbare financiën (economische theorie en 
techniek) ..... . ......................... F. AMERIJCKX 45 u. 1034-12~ 

6. Industriële economie . ....... . ........... E. VAN LOMMEL 45 u. 14-15% 

7. Wiskundige economie . .................. J. MATON 45 u. 9-10% 

8. Actuele economische problemen .......... A. VLERICK 45 u. 8%-10 

9. Een cursus naar keuze uit : (*) 
-Economie van de E.E.G ............. . . F. ROGIERS 45 u. 14-15% 

- Ontwikkelingseconomie .... . : . ......... J. MATON 45 u. 14-15 %( 1) 
11-12%(1) 

- Internationale economische instellingen . M. VAN-
MEERHAEGHE 45 u. 15Yz-17 

- Werking van de centraal geleide econo-
mieën ....... . ....................... N. 45 u. 14-15% 

10. Een cursus te kiezen uit' de op p. 485 ver-
melde (*) 

(0) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (00) = in groepen 
(*) = voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen meedelen. 

zaterdag Plaats 
I 

Aud. III i 

Univ., 4 
. 

2e verdiep 

Aud. ·VI 

Sem. lok. I en II 
I 

Aud. IV 
I 

- Aud. VI I 

I 

Aud. VI 

' Aud. VI 

Aud. IV 

I Sem. lok. Ill 
i 

Aud. IV 

Aud. V 

Aud. V 

------
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de economische wetenschappen, bedrijfseconomische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Financiële economie I ..................... N. 60 u . 15~ -17~ 

2. Statistiek 11 ............................ H. PICARO 30 u . 16-17 

2' Praktische oefeningen ................... H. PICARO 15 u. 17-17~ 

3. Overheidseconomie ...................... A. VLERICK 45 u. 15~-17 

4. Balansanalyse ........................... H.OOGHE 30 u. 8~ -10~(1) 

5. Geschiedenis van het economisch denken .. G. VANDEWALLE 60 u. 8~-10~ 

6. Arbeidseconomie ........................ A. DEVREKER 45 u. 13~-15 

7. Informatiesystemen en -technieken ........ N. 30 u. 10-12(2) 

8. Leer van de organisatie .................. N. 30 u. 8~-10~(1) 

9. Inleiding tot de wiskundige beleids-
technieken ............................. H. MULLER 45 u. 14-17(1) 

10~ -12(1) 
10. Marketing .............................. J. VAN ACKER 45 u. 10-ll~ (2) 

11. Leer v~n de distributie ................... C. DE PELSE- 8~-10~ 
MAEKER 30 u. (1) 

12. Budgettering ............................. H.OOGHE 30 u. 

13. Leer van de produktie ................... H. MULLER 30 u. 15-17(2)(00
) 8-10(2W 0

) 14-16(2)(00
) 

14. Methodologie van het bedrijfs~conomisch 
onderzoek .............................. H.OOGHE 30 u. 10~-ll~ 

14' Praktische oefeningen ......... : . ........ H.OOGHE 15 u. 11 ~-12 
---- ------ --- - ------ ---- - -------------

(0) totaal aantal uren (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (00) in groepen 

' 

zaterdag Plaats 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. Ill 

Aud. lil 

Aud. III 

Aud. lil 

Aud. Ill 

Aud. VI 

Aud. lil 

Aud. Ill 

Aud. Ill 

St. Pietersnieuwstr. 
Technicum 

Aud. lil 

Aud. III 



~ 
00 
~ 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen, bedrijfseconomische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
/ 

I. Economisèhe bewegingsleer .............. A. DEVREKER 45 u. 15lh-17 

2. Belgisch belastingsrecht .................. F. AMERIJCKX 30 u. 9-10% 
) 

2' Praktische oefeningen ................... F. AMERIJCKX 15 u. \ 

3. Marktonderzoek ........................ Tit.: 
J. VAN ACKER 
Suppl.: 30 u. 8%-10% 
J. DE RIJCKE (1) 

4. Internationale marketing ................. J. VAN ACKER 45 u. 10lh-12 

5. Leer van de financiering ................. H.OOGHE 120u. 8%-12lh 

6. Beheerscontrole ......................... E. VAN LOMMEL 60 u. 15%-17lh 

7. Externe controleleer ..................... N. 30 u. 10%-12% 
( 1) 

8. Bedrijfssociologie •.............. , ....... M. VAN 
VAERENBERGH 45 u. 14-15% 

9. Leer van de inkoop . , ................... Tit.: 
J. VAN ACKER 30 u. 8%-10Yz 
Suppl. : J. DE (2) 
RIJCKE 

10. Een cursus te kiezen uit de op p. 485 
vermelde (*) ·, ........................... 45 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar 
(*) voor l november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursus meedelen. 

zaterdag Plaats 

Aud'. 111 

Univ., 4 

2e verdiep 
I 

Aud. V 

Aud. V 

· Aud. 111 

Aud. 11 -
Aud. V 

Aud. V 

Auq. V 
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6. 
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8. 
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10. 

10' 

11. 

11' 

12. 

{ 0) 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de licenties in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Sociale economie - capita selecta ........ A. DEVREKER 45 u. 14-17(2) 

Ruimtelijke ordening en planning ...... . .. M. ANSELIN 45 u. 14-15Yz 

Regionale economie en regionaal-
economische politiek . .......... .. ... ... . A. VLERICK 45 u. 14-15Yz 

Financiële wiskunde ..................... N. 45 u. 

Verzekeringswezen . ..................... S. FREDERICQ 45 u. 11-12 Yz 

Coöperatiewezen ............ : ........... G. VANDEWALLE 45 u. 9-10Yz 

Bijzondere economische áardrijkskunde . .. L. DE SMET 45 u. 14-l5Yz 

Landbouweconomie ..................... A. VERKINDEREJ\ 45 u. 10-11 Yz 

Economische politiek en planning ......... F. ROGIERS 45 u . 14-15 Yz 

Technieken van macro-economische pro- W. VAN 
grammering, met seminariewerken ········ RIJCKEGHEM 30 u. 

W. VAN 
Seminariewerken ........................ RIJCKEGHEM 15 u. 

Theoretische statistiek, met seminariewerken H. PICARO 30 u. 

Seminariewerken ........................ H . PICARO 15 u. 

Eén aan de universiteit gedoceerde cursus, 
met toelating van de faculteit ............. 

------

totaal aantal uren per cursus (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Sem. lok. lil 

Aud. IV 

I 

Sem. lok. I 

14-15Yz Sem. lok. IV 

Univ., 4 - Aud. C 

Sem. lok. I 

Blandijnberg, 2 
6• verdiep 

Fac. landbouw 

Sem. lok. I 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en . het fiscaal recht 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. Externe controle leer 11 ................... E. DE LEMBRE 30 u. 9-10 

I' Seminariewerken ........ ~ ...... .. ........ 60 u. 10-12 

2. Administratieve organisatie ................ N. 30 u. 14-15 

2' Seminariewerken ... . ..................... 60 u. 15-17 

3. Fiscaal recht, grondige studie . . ............ F. AMERIJCKX 90 u. 14-17 

3' Seminariewerken ..................... : . . . 105u. 9-12~ 

BIJZONDERE CURSUSSEN 

A. voor de houders van een diploma van 
licentiaat in de rechten : 

4. Beheerscontrole . . . . ..... . ................ E. VAN LOMMEL 60 u. 15%-17% 

5. Budgettering ...................... : ...... H. OOGHE 30 u. 8~ ~ 10~(1) 

6. Kostenleer ...... . ..... . ............ ....... E. DE LEMBRE 45 u. 11-12% 

7. Balansanalyse ........................... . H. OOGHE 30 u. 8K-10~(2) 

8. Leer van de financiering .................. H. OOGHE 60 u. 8Vz-12%(1) 

B. voor de houders van een diploma van licen-
tiaat in de economische· wetenschappen, in 
de toegepaste economische wetenschappen 
of van handelsingenieur : 

4. Internationaal economisch recht . ....... .... G. SCHRANS 45 u. 15-16% 

5. Vennootschapsrecht, grondige studie ...... . Y. MERCHIERS 45 u .. 8%-10% 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Sem. lok. V 

Sem. lok. V 

Sem. lok. V 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 

Aud. 11 

Aud. 111 

Aud. 11 

Aud. lil 

Aud. 111 

Paddenhoek, 5 
Zaal B 

Univ., 4 
ze verdiep - Sem. 
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00 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal .recht 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
5' Seminariewerken ......................... Y. MERCHIERS 30 u. 8~-9~(1) 2e verdiep - Sem. 

6. Leer van de financiering .................. H. OOGHE 60 u. 8~ -12~(1) Aud. III 

7. Beheerscontrole .......................... E. VAN LOMMEL 60 u. 15~-17~ Aud. II / 

8. Eén cursus te kiezen uit : l. CLAEYS 
- Vergelijkend fiscaal recht ........ . ...... BOUÜAERT 45 u. 

- Vergelijkend vennootschapsrecht ........ Y. MERCHIERS 45 u. 10~-12 2e verdiep - Sem. 

De examinandi die reeds één der bijzondere cursussen gevolgd hebben en hierover met~ gunstig gevolg examen hebben afgelegd, hebben vrijstelling van gemeld vak. 

/ 

I 

' 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar 
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00 
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l. 
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4. 

5. 

6. 

7. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing 

Leergangen Titularis (0)~1/; maandag dinsdag woensdag 

C. DE 60 u. 
Leer van de distributie : grondige studie .... PELSEMAEKER 30 u. 9-12 

Tit.: 
J. VAN ACKER 
Suppl.: 45 u. 

Studie van de consument . ................ J. DE RIJCKE 30 u. 

Marketing : grondige studie . .............. J. VAN ACKER 90 u. 14-17 

Tit.: 
Leer van de inkoop: grondige studie ....... J. VAN ACKER 30 u. 

Suppl.: 
J. DE RIJCKE 60 u. 

Marketing buiten de bedrijfseconomische 
sfeer .................................... J. VAN ACKER 30 u. 17-18 

Tit.: 
J. VAN ACKER 30 u. 

Technieken van marktonderzoek ........... Suppl.: 
J. DE RIJCKE 30 u. 

Tit.: 
J. VAN ACKER 
Suppl.: 

Communicatie in IParketing ............... J. DE RIJCKE 60 u. 8%-11% 

om de 14 dagen e>(a) 
(b) 

theone 
totaal aantal uren per cursus praktische oefeningen 

donderdag 

9-12 

vrijdag Plàats 

Sem. lok. VI 

. 
14-16% Sem. lok .. VI 

Sem. lok. 11 

Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 

-· 

16%-18% Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 
- -- --- . . 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

l. De geschiedenis van de opvoedkunde 

2. De algemene methodiek (niet in 80/81) ..... 

3. De bijzondere methodiek van de handels
wetenschappen voorkomend op het program-
ma van de koninklijke athenea (*) ........ . 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde ..... . 

Aggregaat H.S.O. in de handelswetenschappen 

Titularis I (0
) I maandag dinsdag woensdag donderdag 

K. DE CLERCK I 60 u.l 17-19(2) 

A. GERLO 160 u.l 

17-19~ 

E. DE LEMBRE I 30 u.l I (l )(0 0) 

R. VERBIST l3o u.l I 17-19(1) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Sem. lok. V 

Blandijnberg, 2 

- De examinandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn professor 
in de methodiek, didaktische oefeningen in een inrichting vari 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. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (00
) = in groepen 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = Studenten die deze cursus willen volgen moeten vóór 6 oktober hun naam opgeven op het seminarie voor bedrijfseconomie: 

- Studenten 1• licentie: voor stagelessen, 
- Studenten 2• licentie: voor oefenlessen. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) dag en uren 

I. Analyse van tijdsreeksen: methode van 
. ,Box en Jenkins .... . ............ . . . . .. . .. H. REYNAERTS 30 u. woensdag 8 ~ -10~ - eerste les 3 november 

I 

f 

; 

" 

Plaats 

Hoveniersberg, 4 

.. 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 
(K.B. van 15 februari 1968) 

Casinoplein 24 - Tel. 23 37 65 
Tel. 25 07 44 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma~s: 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen (3 jaren). 
- Doctor in de diergeneeskunde. 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 

- Licentiaat in de zoötechnie. 
- Licentiaat in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oor-

sprong. 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

De houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor 
in de veeartsenijkunde of van doctor in de diergeneeskunde of van een daar
mee, krachtens wettelijke bepalingen, gelijkgesteld buitenlands diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

I. De vakken voor de graad van kandidaat · in de diergeneeskundige wetenschap
pen zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste drie jaar 
studie. 

2. De vakken voor de graad van doctor in de diergeneeskunde zijn het voorwerp 
van drie examengedeelten en van tenminste drie jaar studie. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 

-491-



3. Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs omvat 
het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift 
en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. Het mag 
slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het overeen
stemmend diploma van doctor. 

4. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de zoötechnie 
mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetzij na één jaar studie 
door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, hetzij na twee jaar 
studie door degene die het ene jaar de bij groep A behorende vakken en het 
andere jaar de bij groep B behorende vakken heeft gevolgd. 

De examinandi moeten bij het enig examen een verhandeling indienen over 
een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde vakken behoort. 

De verhandeling moet ~an de examencommissie worden voorgelegd tegen de 
door haar vastgestelde datum. 

5. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in het diergenees
kundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong, moet worden afgelegd 
in twee gedeelten nadat aan elk der programmagedeelten één jaar studie werd 
gewijd. 

De examinandi moeten bij het eindexamen een verhandeling indienen over 
een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde grondige vakken 
behoort. 

De verhande_ling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen de 
door haar vastgestelde datum. 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

(90 uur/jaar) 
Proefondervindelijke natuurkunde ......... J. DEMUYNCK 1 B~ -13 I 8~-10 

Praktische oefeningen .................... J. DEMUYNCK (67~ uur/jaar) 

a. De algemene scheikunde, partim: 8~-10 8~-10 
anorganische .......................... N. (1 of 2) (1 of 2) 

a' Práktische oefeningen .................. N. 32 uur/jaar 

b. De algemene scheikunde, partim: 
organische ............... . ............ M. ANTEUNIS 10-11'12(1) 16-17~ (1) 

14-18 14-18 
(10 weken (10 weken (40 uur/jaar) 

b' Praktische oefeningen ................. M. ANTEUNIS - beurtrol) beurtrol) 

10-11~ 8~-10 
a. Beginselen der plantkunde .. . ....... . ... N. (2) (2) 

a' Praktische oefeningen ( 0
) ••••••••••••••• N. 14-18(1) 

b. Beginselen der dierkunde ............... A. COOMANS 

b' Praktische oefeningen .................. A. COOMANS 32 uur /jaar (2) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) volgens beurtrol 

•. 

vrijdag zaterdag Plaats 

11~ -13(2) Led., 335 

14-18(2) Led., 35 

10-ll~ (1) Led., 35 

Led., 35 

8~-10(1) Led., 35 

Krijgslaan, 271 
S4 bis 

Led., 35 

32 uur/jaar Led., 35 

8~-11~(2) Led., 35 

Led., 35 
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2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

7. 

7' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e -Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10-1 Jlïl 

Systematische en v~rgeliikende ontleedkunde 
(1)(*) 

10~-11% 10 14-1 P4 
van de huisdieren 0 0 0 • • 0 0 0400000000000000 No DE VOS 10~-1 P4 (2)(*) 

Praktische oefeningen . . .. ................ No DE VOS alle vrije uren in totaal 120 uur/jaar 

Algemene fysiologie en fysiologie van de 8~-10(1) 
huisdieren 0 0. 0 ••••••••••••••••••••••••••• G. PEETERS 8~-10 10~-12(2) 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei: 
Praktische oefeningen .................... G. PEETERS in totaal 25 uur /jaar 

Algemene weefselleer ..................... Tit.: N. DE VOS 

I 
11~-13(1) 

Suppl.: H. LAUWERS 14-15~(1) 

Praktische oefeningen .................... alle vrije uren : in totaal 22 'tl uur /jaar 

Algemene biochemie en biofysica .......... R. VERCAUTEREN 8~-10(1) 8~-10(1) 10-11~(1) 

Biochemie van de huisdieren .............. R. VERCAUTEREN 8~-10(2) 8'tl-10(2) 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei: 
Praktische oefeningen ..................... R. VERCAUTEREN in totaal 45 uur /jaar 

Etnografie en beoordelingsleer van de huis-
dieren .............. . ................. . . Y. BOUQUET 8'tl - 1 0 

Biostatistiek ............................. Y. BOUQUET } w-13Ph 
Praktische oefeningen Y. BOUQUET 

· (1 les e ) 
·············· .. . ... 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) betreft: vergelijkende ontleedkunde 

zaterdag Plaats 

Casinoplo, 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 .. 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
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(1) 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Begrippen van analytische scheikunde, gericht 
op de biologie ..................... . ..... R. VERCAUTEREN 8~-10(1) Casinopl., 24 

Praktische oefeningen .................... R. VERCAUTEREN alle vrije uren van 1 januari tot 15 mei in totaal 45 uur per jaar Casinopl., 24 

Embryologie van de huisdieren ............ K. DIERICKX 8~-llllz(1) Casinopl., 24 

Topografische ontleedkunde van de huis-
dieren .. .. . ............................. N. DE VOS 8~-10 Casinopl., 24 

Praktische oefeningen ...... . ... . ......... N . DE VOS alle vrije uren van 1 januari tot 15 mei in totaal 90 uur per jaar Casinopl., 24 

Tit.: N. DE VOS 11~ -13(1) 
Bijzondere weefselleer van de huisdieren .... Suppl.: H. LAUWERS 14-15 112 (1 ) Casinopl., 24 

Praktische oefeningen .................... alle vrije uren van 1 januari tot 15 mei in totaal 90 uur per jaar Casinopl., 24 

Genetica van de huisdieren ................ Y. BOUQUET }: 14-17 Casinopl., 24 

Praktische oefeningen .................... Y. BOUQUET 20 lessen) 

Moleculaire genetica van de huisdieren ... . . R. VERCAUTEREN 10~-12(1) Casinopl., 24 

Algemene diergeneeskundige microbiologie, 
a. partim: bacteriologie en mycrologie ..... A. DEVOS 8~-10(1) 8~ -10(1) Casinopl., 24 

a' Praktische oefeningen .. : ............... A. DEVOS 14-17(1) Casino pl., 24 

Tit. : A. DEVOS 11~-13 
b. partim: virologie ..................... . Suppl.: M. PENSABRT (1) Casinopl., 24 

Tit. : A. DEVOS 14-16 
Suppl.: M. PENSABRT (1) 

b' Praktische oefeningen ................. (partim: 10 uur) (5 namid.) Casinopl., 24 

Ethologie en psychologie van de huisdieren . G. PEETERS 8~-9'4(2) Casinopl., 24 
-

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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9' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Praktische oefeningen .................... G. PEETERS 9~-10(2) Casinopl., 24 

Algemene fysiologie en fysiologie van de 10-11~ 
huisdieren ............................... G. PEETERS 10-11% (1) ( Casinopl., 24 

Praktische oefeningen .................... G. PEETERS alle vrije uren van 1 januari tot 15 mei in totaal 20 uur per jaar Casinopl., 24 

-

I 

I 

. 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



~ 
1.0 
-..l 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis • 

la. Algemene en bijzondere pathologische 
ontleedkunde ............................ J. HOORENS 90 u. 

la' Microscopische oefeningen in de algemene 
pathologische ontleedkunde ............... J. HOORENS 45 u. 

la" Praktische oefeningen in de bijzondere 
pathologische ontleedkunde (0)(00) ......... J. HOORENS 30 u. 

lb. Teratologie .. . ........................... J. HOORENS 15 u. 

2a. Beginselen van de pathologische fysiologie 
en pathologische biochemie ............... W. OYAERT ~2~u. 

2b. Pathologie der immunologie van de dieren .. A. DEVOS 15 u. 

3a. Bijzondere bacteriologie en bijzondere 
mycologie van de dieren .................. A. DEVOS 30 u. 

3a' Praktische oefeningen in de bijzondere 
bacteriologie en bijzondere mycologie van de 
dieren ............................. ..... A. DEVOS 15 u . 

4a. Diergeneeskundige parasitologie ............ N. 45 u. 

4a' Praktische oefeningen in de diergenees-
kundige parasitologie ..................... N. 45 u. 

5a. Algemene propedeutica en bijzondere 
propedeutica van de grote huisdieren ....... W. OYAERT *20u. 

5b. Bijzondere propedeutica van de kleine 
huisdieren ............................... D. MATTHEEVWS *lOu.· 

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

eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar (1) 
(*) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 

maandag dinsdag woensdag 

10-11~ 10-11~(2) 

8-10 8-10 8-18 

14~-15~ 
(I) 

14~-16(2) 

ll~-13(1) 

(10 lessen) 

11~ -13(1) 
(20 lessen) 

14 %-17Y2 
(l) 

(5 practica) -

10-11 Y2 (1) 
(13 lessen) 

(0) volgens beurtrol 

donderdag 

11~-13(1) 

14~-16 

8-10 

16-17(2) 
(10 lessen) 

(00) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

Cas~nopl., 24 

8-10 8-10 Casino pl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

14~-16 Led., 35 

16~-18 Led., 35 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

examen einde 3e doctoraat 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag · donderdag vrijdag zaterdag 

Tit.: 
D. MATTHEEVWS -5c. Klinische scheikunde en klinische biologie ... Suppl.: J. VAN 
DER STOCK *15u. 16-17(1) 

Tit.: D. 
MATTHEEVWS De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

5c' Praktische oefeningen in de klinische Suppl.: J. VAN **20u voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
scheikunde en klinische biologie (3) .... . ... DER STOCK *20u. van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

6a. Farmacologie, farmacotherapie en bereiding 10-11% 
van de geneesmiddelen .................... M. DE BACKERE *75u. 11%-13 (20 lessen) 

6a' Praktische oefeningen in de farmacologie, Alle vrije uren vanaf 1 december tot 
farmacotherapie (0

) ...................... M. DEBACKERE 22%u. · 15 januari: 22 uur/jaar 

7a. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige · ziektenleer van de .. 

grote huisdieren (deel I) (6 ) ............... W. OYAERT · *45u. 10-11% 

lOa Algemene heelkundige ziektenleer .......... A. DE MOOR *45u. 10-11% 

Tit. : A.DE MOOR 
Suppl.: . 16-17~(1) 

I Oe Beginselen van de radiologie ....... ....... F.VERSCHOOTEN *15u . (10 lessen) 

Tit.: 
A. DE MOOR 

lOc'Praktische oefeningen in de beginselen van Suppl.: 6-17%(2) 
de radiologie ............................ F. VERSCHOOTEN *15u. (10 lessen) 

lla Kliniek chirurgie grote huisdieren {0
)(

00
) •••• A. DE MOOR ··60u 

*236u De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
llb Kliniek interne geneeskunde grote huis- ··30u voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

dieren (0 W 0
) •••••••••••••••••••••• • • • ••• W. OYAERT *ll6u van 8u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

(I) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(3) = kleine groepen 

(*) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 
(

0
) = volgens beurtrol 

(
0

) = examen einde 2e doctoraat 
•• = aantal uren per jaar 

(
0 0

) = examen einde 3e doctoraat 

Plaats 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl . , 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
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\0 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
I . 

lic. Kliniek chirurgie kleine huisdieren **30u 
(0)(0 0) ................................. D.MATTHEEUWS *151u De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

11d. Kliniek interne genee<' unde kleine huis- **30u 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
dieren (0)(00) ........................... D.MATTHEEUWS *15h.i 

16-17~(1) 
13a. Algemene hygiëne van de dieren .......... A. DEVOS *15u. (10 lessen) 

16-17~(2) 
13b. Huisvesting van de dieren ................ A. DEVOS *15u. (10 lessen) 

17a. Algemene diervoedingsleer met inbegrip van 
de voedermiddelenkunde ................. N. *45u. 11~-13 

17a' Praktische oefeningen in de algemene 
diervoedingsleer en de voedermiddelen- 14-18 14-18 14-18 14-17 
kunde (0) ............................... N. *15u. (2) (2) (2) (2) 

(I) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(•) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren. 
(

0
) = volgens beurtrol 

(**) aantal uren per jaar 

( 00 ) = examen einde Je doctoraat 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

3b' Demonstraties en praktische oefeningen in de . Tit. : A. DEVOS 14-18 
klinische virologie van de dieren ........... Suppl.: 

M. PENSAERT 20 u . (5 practica) Casinopl., 24 

4b. Parasitaire ziekten van de dieren met inbe-
grip van tropische parasitaire ziekten ..... . N. 45 u. 1 n~-13 Casinopl., 24 

4b' Demonstraties en praktische oefeningen in de 
parasitologische diagnostiek bij de dieren (0

) N. 20 u. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

I 
6a'' Praktische oefeningen en demonstraties in 

de klinische farmacologie ( 0
) •••••••••••••• M. DEBACKERE 10 u. 8-10(2) 8-10(2) Casinopl., 24 

VI 

8 6b. Toxicologie van de huisdieren ............. M. DEBACKERE 22~u. 14 ~-16(1) Casinopl., 24 

I 7b. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van de 
grote huisdieren (deel 2) .................. W. OYAERT 45 u . 10-11~ Casinopl., 24 

7c. Bijzondere geneeskundige ziektenleer der 
kleine huisdieren ......................... D.MATTHEEUWS 45 u. 14-15~ Casinopl., 24 

8a. Bacteriële en mycotische ziekten van de 
dieren ............... ................... A. DEVOS 45 u . 10-11~ Casinopl., 24 

Tit. : A. DEVOS 
Suppl.: 

8b. Virale ziekten van de dieren ............... M. PENSAERT 45 u. 11~-13 Casinopl., 24 

Be. Pluimveeziekten, ziekten van pelsdieren en 
poikilothermen .......................... A. DEVOS 22~u. 16-17~(1) Casinopl., 24 

Tit.: M. VAN DE 
PLASSCHE 

9a. Voortplanting, verloskunde en kunstmatige Suppl.: ~ 
inseminatie .............................. R. BOUTERS 15 u. 10-11~ 14~-16(1) Casinopl., 24 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren (0) volgens beurtrol (1) eerste halfjaar 



VI 
0 -

- FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag -
9a' Praktische oefeningen van voortplanting, Tit.: M. V ANDE-

verloskunde en kunstmatige inseminatie ... PLASSCHE 32~u . 14~-17 

Suppl.: I---

R. BOUTERS 10 u. (2) 

lOb. Bijzondere heelkundige ziektenleer met 
inbegrip van de operatieve geneeskunde . . . A. DE MOOR •90u. llVz -13 10-11~ 

11a. Kliniek chirurgie grote huisdieren (0)( 00) . .. A. DE MOOR .. SOu 
•236u 

11b. Kliniek interne geneeskunde grote huis- .. 30u 
dieren (0)(0 0) ... .. ........ . ............. W. OYAERT •116u 

11c. Kliniek chirurgie kleine huisdieren (0)(00) D.MATTHEEUWS .. 50u 
•151u 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
11d. Kliniek interne geneeskunde kleine huis- .. 50u voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

dieren (0)( 09) . . . . ......... . . ... .. .. .... . D.MATTHEEUWS •151u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Tit.: M. VANDE-
PLASSCHE 
Suppl.: 

11e. Kliniek voortplanting en verloskunde R. BOUTERS .. 30u 
(0)(0 0) . .. .. ....... . .. . ....... .. ........ (partim: 10 uur) •s6u . 

12b. Lijkschouwing grote en kleine huisdieren •20u. 
(0)(00) . . ... . . .. . . ......... . .... .. ...... J. HOORENS •46u. 

16a. Veeteelt ... .. ......... . .. . ..... . .. . ..... Y. BOUQUET •30u. 10-12(1) 

17b. Bijzondere diervoedingsleer met inbegrip 
11 1f2 -13 

van de diergeneeskundige dieetleer .... . ... N. •30u. (20 lessen) 

• = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren •• = aantal uren per jaar 
(0) = volgens beurtrol (00) = examen einde 3e doctoraat (2) = tweede halfjaar (l) = eerste halfjaar 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

I 

I 

Casinopl., 24 I 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de diergeneeskur.rle 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6a'' Praktische oefeningen in de bereiding van 
de geneesmi9delen (0

) ................... M. DEBACKERE *22lhu 8%-lllh 

lOb' Praktische oefeningen in operatieve genees-
kunde .... ............................. A. DEMOOR *45u. 14-15lf2 

Tit.: A.DE MOOR 
Suppl.: F. VER-

lOc" Demonstraties in de radiodiagnose .. . ..... SCHOTEN *15u. 10-11 

I la. Kliniek chirurgie grote huisdieren ( 0
) •••••• A. DE MOOR **96u Casinopl., 24 

*236u 

VI s llb Kliniek interne geneeskunde grote huis- **56u 
dieren (0

) ••••••• • • • ••••••••••••••••••• • W. OYAERT *116u Casinopl., 24 

llc Kliniek chirurgie kleine huisdieren ( 0
) . . . .. D.MATTHEEUWS **7lu Casino pl., 24 

*15lu De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

Tit.: D. 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

MATTHEEVWS 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Suppl.: J . VAN 
lid Kliniek interne geneeskunde kleine DER STOCK *15lu 

huisdieren (0
) ••••••••••••••••••••••••••• partim: 20 u. Casinopl . , 24 

Tit. : M. V ANDE-
PLASSCHE **56u 

lle Kliniek voortplanting en verloskunde C) ... Suppl.: R. *86u. 
BOUTERS 
partim: 20 u. Casino pl., 24 

llf Kliniek pluimve.e, pelsdieren en koudbloed- **31u 
dieren (0

) ...... . ......... .. ............ A. DEVOS *31u. Casinopl., 24 

.. 150u 

I I 11g .Ambulatorische kliniek ( 0
) ••••• • •••• • •••• F. PAREDIS *150u 8-18 8-18 8-18 8-18 8-18 8-18 Casinopl., 24 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren •• aantal uren per jaar (0) volgens beurtrol 



V. 
0 
w 

FACULTEIT. VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leecgangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren en 
koudbloeddieren (0

) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I A. DEVOS 
**46u 
*46u. 

zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

I2b Lijkschouwing grote en kleine **26u 
*46u. 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag f---------t 

huisdieren (0
) ••••••••••••••••••••••••••• IJ. HOORENS 

I4a Diergeneeskundig toezicht op eetwaren van 
dierlijke oorsprong .......... ' ............ I J. VAN HOOF 

I4a' Praktische oefeningen in diergeneeskundig 
toezicht op eetwaren van dierlijke 
oorsprong (0

) ••••••••••••••••••••••••••• I J. VAN HOOF 

I4b Scheikundige analyse van eetwaren van 
dierlijke oorsprong ...................... IR. VERBEKE 

14b' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse van eetwaren van dierlijke 
oorsprong (0

) ••••••••••••••••••••••••••• IR. VERBEKE 

15a Gezondheidspolitie en plichtenleer ........ I F. PAREDIS 

15b Gerechtelijke diergeneeskunde, handels-
wetgeving en beroepswetgeving ........... I F. PAREDIS 

16a' Praktische oefeningen in veeteelt ( 0
) ••••••• I Y. BOUQUET 

17b' Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer met inbegrip van de 
diergeneeskundige dieetleer . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

18a Begrippen over economie van de 
vee-exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I L. MARTENS 

*90u.l 1Ph-13 

8Y2 -I1 
*30u.l 14-17 

*22Y2u. 

*15u. 

*15u. 

*15u. 

*30u.l 8Vz-l0 

*30u.l 8~-11~ 

*22Yzu. 

van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

11Y2 -13(1) 

8Y2-11Vz 
14-I7 

8-12 
14-I7 

11Y2-13(1) 

8-ll 8Y2-11Yz 

16Vz-18(1) 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei. 

16Yz-17Y2 
(l) 

· I6Y2-17Y2 
(2) 

814-1P4 

8Y2-IO 8Y2-IO I8Yz - 1 0 

8~-ll~ 8~-ll~ 18~- I I~ 

11Yz-13(2 

Casinopl., 24 

(D) volgens beurtrol totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren •• aantal uren per jaar 



VI 
0 
~ 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Benevens de hiervoor op pp. 493 tot 499 vermelde cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen omvat het examen ter verkrijging van de graad van 
doctor in de diergeneeskunde een aantal practica enlof klinieken naar keuze van de examinandi uit de hieronder opgesomde, ten belope van tenminste 
200 uur en mits goedkeuring door de faculteit: 

2a' Praktische oefeningen in de pathologische 
fysiologie en pathologische biochemie ... W. OYAERT 50 u. I 

2b' Praktische oefeningen in de patholo-
gische immunologie van de dieren ...... A. DEVOS 50 u. 

3a" Praktische oefeningen in de bijzondere 
bacteriologie en bijzondere mycologie 
van de dieren ........................ A. DEVOS lOOu. 

3b" Praktische oefeningen in de klinische Tit. : A. DEVOS De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

. virologie Suppl.: M. PENSABRT lOOu . voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag ............................ 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

4a" Praktische oefeningen in de diergenees-
kundige parasitologie ................. N. lOOu. 

Tit.: D.MATTHEEUWS 
5c" Praktische oefeningen in de klinische Suppl.: J. VAN DER 

scheikunde en de klinische biologie ..... STOCK 50 u. 

6a""b' Praktische oefeningen in de farma-
cologie en toxicologie ............. M. DEBACKERE 200u. 

lOc"' Praktische oefeningen in de radiologie: Tit. : A. DEMOOR 
- grote huisdieren ................... Suppl.: 100u. 
- kleine huisdieren .................. F. VERSCHOOTEN 100u . 15-18 

11a Kliniek chirurgie grote huisdieren : 
- Anesthesie en chirurgie paard ....... A. DE MOOR 100u. 
- Anesthesie en chirurgie rund, 

varken en kleine herkauwers ........ 100u. 

totaal aantal uren per cursus 
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0 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Leergangen 

11 b Kliniek interne geneeskunde &rote 
huisdieren: 

Titularis 

- Interne geneeskunde paard en rund I W. OY AERT IOOu. 
- Interne geneeskunde varken en 

kleine herkauwers ................ . 

llc Kliniek chirurgie kleine huisdieren: 
- Anesthesie en chirurgie kleine 

IOOu. 

huisdieren ........................ I D. MATTHEEVWS l200u. 

lid Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren: 
- Interne geneeskunde kleine 

huisdieren ........................ I D. MATTHEEVWS l200u. 

I Ie Kliniek voortplanting en verloskunde 
- Kliniek verloskunde M. VANDE- 50 u. 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

- Kliniek voortplantingsstoornissen 
PLASSCHE IOOu. De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

- Kunstmatige inseminatie ........... . 

llf Kliniek pluimvee, pelsdieren en 
koudbloeddieren : 
-Pluimvee, pelsdieren én 

Tit.: M. VANDE- voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
PLASSCHE 50 u. van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
Suppl.: R. BOUTERS 

koudbloeddieren ................... I A. DEVOS 50 u. 

lig Ambulatorische kliniek : (0
) 

- Curatieve praktijk ................ . 
- Diergeneeskundige . begeleiding op het 

rundveebedrijf ........ : . .......... I F. PAREDIS 
- Diergeneeskundige begeleiding op het 

varkensbedrijf .................... . 

lOOu. 

150u. 

150u. 

• = totaal aantal uren per cursus (
0

) = ook week-end en vakantiedagen 

Plaats 



VI 
0 
0'1 

I 

Leergangen 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren en 
koud bloeddieren ····················· 
-Pluimvee ......................... 
- Pelsdieren en koudbloeddieren ...... 

12b Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren: 
-Kleine huisdieren .................. 
- Rund en paard .................... 
-Varken ........................... 

14a"Praktische oefeningen in diergeneeskun-
dig toezicht op de slachtdieren en 
-pluimvee ............................ 

14a'"Praktische oefeningen in die~geneeskun-
dig toezicht op de vleeswarenbereiding .. 

14a""Praktische oefeningen in diergenees-
kundig toezicht en reglementering op de 
verhandeling van vlees ~n vleeswaren ..... 

-
14b"Praktische oefeningen in chemisch en 

fysicochemisch kwaliteitsonderzoek ..... 

14b'"Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor additieven ............... 

14b""Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor residuen ................. 

16a "Praktische oefeningen veeteelt : 
rund en paard ....................... 

16a'"Praktische oefeningen veeteelt: 
varken en pluimvee ................... 

• totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

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

A. DEVOS 150u. 
50 u. 

. . • · ·-

J. HOORENS 50 u. 
50 u. 
lOOu. 

J. VAN HOOF lOOu. 

J., VAN HOOF lQOu. 
De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
J. VAN HOOF 50 u. 

R. VERBEKE 50 u. -
. . 

R. VERBEKE 50 u. 

R. VERBEKE lOOu. 

Y. BOUQUET 50 u. 
.. 

Y. BOUQUET 50 u. - -



V'l 
0 
-...) 

Leergangen 

17b' 'Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer met inbegrip van de 
diergeneeskundige dieetle.er 
- . Herbivoren 
-Varkens 
- Pluimvee en pelsdieren 
- Carnivoren, labodieren en vissen 

totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Titularis 

N. 
50 u. 
50 u. 
50 u. 
50 u. 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 



VI 
0 
00 

Leergangen 

VAKKENGROEP A: 
1. Aanvullingen biochemie ................... 

2. Aanvullingen fysiologie ................... 

3. Aanvullingen van de algemene genetica en 
van de populatiegenetica .................. 

3' Praktische oefeningen ······· ············· 
4. Huisvesting der dieren: bouwtechnische 

aspecten 
partim : bouw en inrichting van veestallen ... 

5. Aanvullingen van de algemene diervoedings-
leer ..................................... 

5' Praktische oefeningen .................... 
VAKKENGROEP B: 

1. Actuele problemen voor grote veeteelteen-
heden ................................... 

2. Aanvullingen van de algemene en bijzondere 
veeteelt met inbegrip van testmethodes ..... 

2' Praktische oefeningen .................... 
3. Aanvullingen van de bijzondere 

diervoedingsleer .......................... 

3' Praktische oefeningen .................... 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in de zoötechnie· 

Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Heidestraat, 19 
N. 15 u. Merelbeke 

, Heidestraat, 19 
N. 9 u. Merelbeke 

N. 30 u. 
.- Heidestraat, 19 

Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 40 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 15 u. Merelbeke 

N. 30 u. Heidestraat, 19 

N. 45 u . Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 10 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 37Y2u . Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 42Y2u Merelbeke 

/ 

Heidestraat, 19 
N. 45 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 45 u. Merelbeke 

. 



VI 
0 
\0 

Leergangen 

4. Huisvesting der dieren : bouw~echnische 
aspecten 
partim : klimaatregeling van veestallen ...... 

5. Economie van de vee-exploitatie 
deel I : bedrijfsstructuur ........ . ......... 

deel 2 : commercialisatie .................. 

' 

I 

(
0

) totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in dé zoötechnie 

Titularis (0) maqndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

( 
Heidestraat, 19 

Merelbeke 
N. 15 u. 

I 

Heidestraat, 19 I 

N. IIY2u. Merelbeke 
I 

N. 1 l'/1.1. 

, 
/ 
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, 
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

GROEP A: (waarover na één jaar 
examen wordt afgenomen) 

1. Aanvullingen van de scheikundige analyse der 
eetwaren van dierlijke oorsprong ........... R. VERBEKE 45 u. 

1' Praktische oefeningen .................... R. VERBEKE 60 u. 

2. Toxicologie der eetwaren van dierlijke 
oorsprong ............................... M. DEBACKERE 221hu. 

op afspraak 
2' Praktische oefeningen ···················· M. DEBACKERE 71hu. 2 practica 

3. Aanvullingen van diergeneeskundig 
''toezicht over eetwaren v~n dierlijke 
oorsprong''. Deel I ....................... J. VAN HOOF 281h u. ' 

3' Praktische oefeningen .................... J. VAN HOOF 60 u. 

4. Diergeneeskundige microbiologie van eetwaren 
van dierlijke oorsprong - Deel I ........... J. VAN HOOF 161hu . 

5. Immunologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen vàn 
dierlijke oorsprong: 
a. partim : Immunologische analysetechnieken 
van de voedingsmiddelen van dierlijke 

' oorsprong ............................... A. DEVOS 7 u. 

a' Praktische oefeningen .................. A. DEVOS 6 u. 

b. partim: virologische analysetechnieken Tit. : A. DEVOS 3 u. 
van de voedingsmiddelen van dierlijke Suppl.: 
oorsprong ............................... M. PENSABRT 

b' Praktische oefeningen ................ 2 u . 
--- ----- · - -- ------

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

GROEP B: (waarover na een tweede jaar -
examen wordt afgenomen) 

l. Analyse van additieven en residuen in 

I I I 8\HO I I eetwaren van dierlijke oorsprong ........... R. VERBEKE 22Y2u. 

1' Praktische oefeningen ...... .............. R. VERBEKE 44 u . 

2. Aanvulling van diergeneeskundig ''toezicht 
over eetwaren van dierlijke oorsprong". 
Deel 11 .................................. J. VAN HOOF 15 u. SY:!-10 

2' Praktische oefeningen ...... ... ........... J. VAN HOOF 32 u . 

3. Histologische en histometrische analyse-
~ 

.. 
V\ technieken bij vleesbereidingen ............ Tit. : N. DE VOS 6 u. 10%-12(2) 

3' Praktische oefeningen ···················· Suppl.: 
H. LAUWERS 16 u. -

4. Diergeneeskundige microbiologie van eet-
waren van dierlijke oorsprong. - Deel 11 .... J. VAN HOOF 24 u. lO-llY:! 

4' Praktische oefeningen .......... ·········· J. VAN HOOF 40 u . 

5. Techniek en beheer van de slachthuizen .... J. VAN HOOF 9 u . 10%-12(2) 

5' Praktische oefeningen ......... ... ........ J. VAN HOOF 20 u . 

6. één grondig vak te kiezen onder : 

A. Aanvullingen van de scheikundige analyse 
R. VERBEKÉ der eetwaren van dierlijke oorsprong ....... 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

B. Aanvullingen van diergeneeskundig toezicht . 
over eetwaren van dierlijke oorsprong ...... J. VAN HOOF 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

(0) totaal aantal uren per cursus (2) tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis (*) maandag I dinsdag I woensag I donderdag I vrijdag I za~erdag 
C. Histologische en histometrische analyse- Tit. : N. DE VOS 

technieken bij vleesbereidingen ............ Suppl.: 90 u . 
H. LAUWERS op afspraak - 3 uur theorie per week 

D. Diergeneeskundige microbiologie van 
eetwaren van dierlijke oorsprong ........... J. VAN HOOF 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

E. Toxicologie der eetwaren van dierlijke 
oorsprong ................... . ........... M. DEBACKERE 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

F. lmmnologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong: 
a. partiro : Immunologische analysetechnieken 

van de levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong ······· ··················· A. DEVOS 60 u. op afspraak - 2 uur theorie per week 

en 
b. partiro: Virologische analysetechnieken Tit·. : A. DEVOS 
van de voedingsmiddelen van dierlijke Suppl.: 
oorsprong ............................... M. PENSABRT 30 u . op afspraak - I uur theorie per week 

(
0

) == totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

-

Çasinopl., 24 

Casinopl., 24 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) 

Pasteortaan 2 - Tel. 24 02 24 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen verleent 
de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, geaggregeer
de voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal doctor in de psycholo
gische en pedagogische wetenschappen. 

Richting voor de 2e kandidaturen A. Pedagogiek 
B. Psychologie 

Richting voor de licenties, de 
aggregatie en het doctoraat . 

A. Pedagogiek 
B. Orthopedagogiek 
C. Ontwikkelings- en klinische psychologie 
D. Bedrijfspsychologie 
E. Sociale agogiek (jeugdwelzijn en volwasse

nenvorming) 
F. Theoretische en experimentele psychologie 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. Tot de kandidatuur: 
1) zij, die aan de toelatingsvoorwaarden, bepaald bij art. 3, § 2, 1 o van het 

koninklijk besluit van 30 september 1964 voldoen (cf. p. 14); 

2) de houders van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt dat zij 
met vrucht een volledige cyclus van zes jaar middelbare studiën hebben 
gevolgd (uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, 
d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist was). 

3) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuigschrift 
van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 gel
dende voorwaarden; 

4) de houders van een akte van lager onderwijzer, uitgereikt in de periode 
waarin het nog niet mogelijk was, samen met de akte van lager onderwijs 
een gehomologeerd humanioragetuigschrift te behalen. 

B. Tot de licentie, richtingen A, B en E: 

de personen die de graad van kandidaat hebben behaald overeenkomstig de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de richting A. 
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C. Tot de licentie, richtingen C, D, E en F: 

de personen die de graad van de kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de richting B. 

D. Tot de aggregatie H.S.O.: 

a) de personen die de corresponderende graad van licentiaat behaald hebben 
overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 13 juni 1964, vijfjarige 
cyclus. 

b) de personen die de corresponderende graad van licentiaat in de psycholo
gische en pedagogische wetenschappen hebben behaald, vierjarige cyclus. 

E. Tot het doctoraat : 

de personen die de corresponderende graad van licentiaat hebben behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964. 
Worden eveneens toegelaten tot het doctoraat : 

a) de personen die de graad van licentiaat in de opvoedkundige wetenschap
pen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk be
sluit van 19 november 1927, houdende oprichting van een hoger instituut 
voor opvoedkunde bij de Rijksuniversiteiten, zoals het later werd gewij
zigd; 

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 1947, houdende oprichting van een afdeling voor 
school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten voor opvoedkundige 
wetenschappen van de Rijksuniversiteiten. 

F. Tot het speciaal doctoraat: 

wie sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van doctor in de 
psychologische en pedagogische wetenschappen. 

G. Specialisatiegetuigschriften : 

De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen verleent 
specialisatiegetuigschriften aan de houders van het diploma van licentiaat in 
de psychologische en pedagogische wetenschappen die zich na het behalen van 
het diploma, sedert tenminste één jaar door stages hebben bekwaamd in één 
of meerdere vakken. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

a) De kandidatuur: 
- de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten

schappen kan verkregen worden na tenmfnste twee jaar studie en twee 
examengedeelten; 

-de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische en peda
gogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien bij het 
koninklijk besluit van 13 juni 1964, kunnen, mits een aanvullend examen, 

·het diploma van kandidaat behalen in de andere richting. Dit aanvullend 
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examen mag niet worden afgelegd in dezelfde examenperiode als die waarin 
het oorspronkelijk diploma van kandidaat werd behaald; 

b) De licentie: 

-de examenvakken voor de graad van licentiaat in de psychologische en peda
gogische wetenschappen zijn het voorwerp van drie examens en van ten
minste drie jaar studie; 

- de examinandi dienen bij het eindexamen een verhandeling in te dienen over 
een vraagstuk dat zoveel mogelijk aansluit bij de gekozen optie, stage of 
grondig vak dat voorkomt op het programma. De verhandeling moet aan de 
examencommissie worden voorgelegd tenminste één maand voor de datum 
vastgesteld voor de opening van de zittijd. 

- de houders van het diploma van licentiaat in de psychologische en pedago
gische wetenschappen, behaald in één van de bij het koninklijk besluit van 
13 juni 1964 voorziene richtingen, kunnen, mits een aanvullend examen, het 
diploma van licentiaat behalen in één van de overige richtingen, volgens de 
voorwaarden vastgesteld door de Raad van Beheer op voorstel van de raad 
van de Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Dit 
geldt eveneens voor de diploma's behaald onder het stelsel zoals bepaald in 
het besluit van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent van 17 
oktober 1973. 

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 normaalon
derwijs; 

-de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen 
- vooraf door d~ commissie aangeduid en gekozen uit het programma van het 

hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of technisch) onderwijs of 
normaalonderwijs; 

-het examen voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met het 
examen voor licentiaat. 

d) Het doctoraat: 

-het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift en van een stelling door de commissie aangenomen. Het 
proefschrift en de stelling zullen in het openbaar door de examinandus ver
dedigd worden. Zij dienen aan de raad van de Faculteit te worden overge
maakt tenminste één maand vóór de datum bepaald voor het examen; 

- het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het behalen 
van de graad van licentiaat. 

e) Het speciaal doctoraat : 

-het examen omvat het indienen en het verdedigen van een oorspronkelijk 
proefschrift, alsmede van drie bijstellingen, en het geven van een openbare 
les. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegste twee jaar na het behalen 
van de graad van doctor. 

~ 515-



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

vrijdag zaterdag Plaats I 

i 

I. Algemene psychologie ................... P. GHYSBRECHT 60 u. 17-19 Univ ., 2 - J< verdiep : 

2. Logica ......... ... ........ . ... .. ....... L. APOSTEL 45 u. 16lh -18 Blandijnberg, 2 : 

3. Ethica ................................. J. KRUITHOF 45 u. 11-12lh Blandijnberg, 2 

4. Algemene biologie met practica ... ... .... . J. HUBLE 60 u. 14-16(*) 15 lh -16YI Led., 35 

5. Algemene didactiek ..... . .. . ............ A. DE BLOCK 45 u. 9lh -11 Univ . , 2 

6. Theorie van psychepedagogisch onderzoek Tit. : R. VERBIST (60 uur + 30 uur) 
I 

met practica ..... . .. . ............. . .. .. . Suppl.: 

I 
I E. PLANCKE-

SCHUYTEN 90 u. 9-12 Dunantiaan, 1 

VI -0\ 
7. Ontwikkelingspsychologie met practica Tit.: 

I 

(te deel) . . ..... . .. . ... .... .... . . . ....... W. DE COSTER 
Suppl.: 
L. VERHOFST ADT 30 uur practicum 9-10 
DENEVE 60 u. (dag en uur later te bepalen) theorie Blandijnberg, 2 

8. Psychodiagnostiek (1 c deel) ......... . ... .. P. COETSIER 45 u. 8~-10 Led., 35 

9. Organisatie van het onderwijs ...... .. .... A. DE BLOCK 15 u. 16-17(1) Univ., 2 

10. Pedagogische praktijk, met inbegrip van de 
praktijk van de intelligentie- en pedago- M.L. VAN 
gische tests ............................. HERREWEG HE 30 u. 14-15 Dunantlaan, 1 

11. Inleiding tot de algemene methodologie van Tit.: 
de gedragswetenschappen ................ W. DE COSTER 

Suppl.: 
R. BAEKELMANS 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

12. Psychologische en pedagogische Tit.: K.DE CLERCK 
documentatie met practica ............... Suppl.: J. Kluyskens-

H. VAN DAELE 30 u. ' 10-11 str., 33 

13. Algemene pedagogiek .................... R. VERBIST 60 u. 13lh-15 lh Dunantiaan, 1 
--

(0) totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (*) in groepen 



VI --...J 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

(0) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

· Leergangen Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Ontwikkelingspsychologie met practica Tit. : W. DE COSTER 
(2t deel) ..... . ......... .. .. . ......... Suppl.: L. VERHOF- 45 u. 9-11}(') 

ST ADT -DENEVE 15 u. 11-13 

Sociologie .. . ..... . ....... .. ..... . . . Tit.: M. VERSlCHE-
LEN-TERRYN 
Suppl.: H.BRUTSAERl 60 u. 17-19 

Statistiek toegepast op de psychologie H. PICARO 60 u. 81h -IOY2 
en de pedagogiek ...... . . . . . ...... . .. I 

Lichamelijke ontwikkeling van de mens J.L. PANNIER 30 u. 16-18(1) 
-· 

Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica ............................ DE COOMAN 60 u. 14Y2-16Y2 

Sociale psychologie .................. P. GHYSBRECHT 30 u. 17-18 

Overzicht van de voornaamste J. QUACKELBEEN 30 u. 10Y2-JJ'h 
psychologische theorieën ............. 

Principes en methodes van de J. QUACKELBEEN 
psychologische raadgeving ... . ........ 60 u. 8Y2-10Y2 

Inleiding tot de sociale agogiek met Tit.: G. DE BOCK 60 u. 
practica .......................... . . Suppl. : W. F ACHE 16-18 

Algemene onderwijstechnologie, met A. DE BLOCK 60 u. 14-16 
inbegrip van de geprogrammeerde 
instructie met practica 4# ............... 

Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN 
onderzoek .......................... HERREWEG HE 45 u. 14,15 Y2 

Pedagogische praktijk .......... .. ... R. VERBIST 30 u . Individueel later. te bepalen 

totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (*) in groepen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Univ., 2- Aud. C. 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Pastemlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantiaan, 1 

Dunantlaan, 1 



VI -00 

13. 

14. 

(0) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Titularis (0) maandag dinsdag · woensdag donderdag 

Inleiding tot de historische pedagogiek K. DE CLERCK 

vrijdag 

met practica .... /-' ............. : .... 45 u. . 11-12~ 

Vergelijkende pedagogiek met practica . K. DE CLERCK 45 u. 8~-10 

totaal aantal uren per cursus (*) = in groepen (l) eerste halfjaar 

zaterdag I Plaats 

1. Kluyskens-
str., 33 

1. Kluyskensstr., 33 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Psychologie 

Leergangen Titularis (0} maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Ontwikkelingspsychologie met practica Tit. : W. DE COSTER 
(2• deel) ............... : ............ Suppl.: L. VERHOF- 45 u. 9-11}') 

STADT-DENEVE 15 u. l 11-13 Blandijnberg, 2 

2. Sociologie .......................... M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 17-19 Blandijnberg, 2 

3. Statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek ... .................. H. PICARO 60 u. 8\6 -10112 Univ., 8 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens J.L. PANNIER 30 u. 16-18(1) Dunantlaan, I 

5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica ............ ...... .......... DE COOMAN 60 u. 14112-16112 Led., 35 

6. Sociale psychologie · .................. P. GHIJSBRECHT 30 u. 16-17 Blandijnberg, 2 

7. Overzicht van de voornaamste psycho-
logische theorieën •••••••••• 00 0 0 0 •• •• J. QUACKELBEEN 30 u. 10112-11\6 Blandijnberg, 2 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ..... ....... J. QUACKELBEEN 60 u. 8!6-10112 St.-Hubertusstr., 2 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met Tit. : G. DE BOCK 
practica ......... .. ................. Suppl.: W. FACHE 60 u. 16-18 

' 
Pasteurlaan, 2 

10. Algemene onderwijstechnologie, met 
inbegrip van de geprogrammeerde 
instructie met practica ............... A. DE BLOCK 60 u. 14-16 Pasteurlaan, 2 

11. Psychodiagnostiek (2• deel) ........... F. MUSSCHOOT 45 u. 8112-10 Pasteurlaan, 2 

12. Experimentele psychologie (Ie deel) .... Tit. : W. DE COSTER 
Suppl.: 

~. R. BAEKELMANS 30 u. 14-16(2) Blandijnberg, 2 

13. Psychologische praktijk .... .... ... ... F. MUSSCHOOT 30 u. 11-12(*) Pasleurlaan, 2 
------ --

(
0

) = totaal aantal uren per jaar (*} in groepen (I) eerste halfjaar 



VI 
t-.) 
0 

t h 

14. 

15. 

16. 

(0) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Socio-psychologie van het bedrijfsleven 
met practica ........................ P. COETSIER 60 u. 11-13 Pasteurlaan, 2 

Algemene en bijzondere beroepskunde 
met practica ........................ F. MUSSCHOOT 30 u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

Eén cursus te kiezen uit : 
a. Inleiding tot de historische 

pedagogiek met pr~ctica ............ K. DE CLERCK 45 u. 11-12ih J. Kluyskensstr., 3 

b . l"k d d 0 f · . Verge IJ en e pe agogiek met J. Kluyskens-
practica ......................... K. DE CLERCK 45 u. Sih-10 straat, 33 

totaal aantal uren per jaar (*) in groepen (1) eerste halfjaar 



V. 
N -

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
, Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. De psychologische pedagogiek 
partim: theorie ..................... I R. VERBIST 

partim: oefeningen .................. I M.L. VAN 
HERREWEG HE 

2. Problemen uit de psychologische 
pedagogiek -theorie ................. I R. VERBIST 

3. Beginselen van de psychiatrie 
-theorie .......................... I A. EVRARD 

4. Speciale methodiek van het basisonder
wijs 
- oefeningen ....................... I G. KEPPENS 

- theorie .......................... I G. KEPPENS 

5. Biologie toegepast op de opvoeding I E. PENNOIT
met oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE COOMAN 

6. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde .................... . 

7. Differentiële en persoonlijkheids
psychologie met oefçningen - partim : 
theorie ............................ . 

8. Hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs . ~ .................. . 

9. Schoolinspectie ..................... . 

A. DE BLOCK 

Tit.: W. DE COSTER 
Suppl.: L. VERHOF
ST ADT -DENEVE 

N. (K. VUYLSTEEK) 

A. DE BLOCK 

30 u.l 9-11(1) 

30 u. 

30 u.l 9-11(2) 

60 u. 12-13 

45 u. 

90 u. 

60 u. 16-17 

30 u.l 15-16 

30 u. 1 -~ 

30 u. 

14-15 

14-15 

8lf7-10 

15 u .I I I I 9-10 Y2 

30 u.l I I I 11-13(1) 

45 u.l 13lf2 -15 

12-13 

zaterdag 

10. Moderne onderwijssystemen - theorie . A. DE BLOCK 30 u .I I I I I 11-12 

. (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren pe.r cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantiaan, 1 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Duoantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 



V'l 
N 
N 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11. Stage in de psychopedagogiek Tit . : R. VERBIST \ 

- partiro ····· · ······· · ············ Suppl. : G . . PLANCKE-
SCHUYTEN .90 u. 9-11 (1) 

- partiro .. . ................. . ..... M.L. VAN 
HERREWEG HE 90 u. 9-11(2) 

, 
12. Cursussen naar keuze zie p. 526 en 527 180u. 

' 

' 
-

, 

(1) :::: eerste halfjaar (2) :::: tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

I 



Vl 
N 
w 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Speciale methodiek van het secundair 
onderwijs ........................... A. DE BLOCK 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

2. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek - theorie ................ K. DE CLERCK 30 u. 10-12(3) J.Kluyskensstr., 33 

3. Differenti~le en persoonlijkheidspsycho-
logie met oefeningen 16~-17~ 
- partim oefeningen ................ W. DE COSTER 15 u. (3) Blandijnberg, 2 

4. Vraagstukken uit de schoolwetgeving 
met oefeningen ...................... R. DE MEYER 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 .. 

5. Biologie toegepast op de opvoeding E. PENNOIT-
met oefeningen ..... ~ ................ DE COOMAN 60 u. 14-15 Led., 35 

6. Sociale pedagogiek M.L. 
- partim oefeningen ................ VAN HERREWEG HE 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

- partim theorie .................... M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

7. Persoonlijkheidsvorming -theorie ...... R. VERBIST 30 u. 9-10(3) H. Dunantl., l 

8. Problemen uit de sociale pedagogiek M.L. 
-theorie .......................... VAN HERREWEG HE 30 u. 14-16(3) H. Dunantl., 1 

9. Motivering en doelstelling i~ de 
pedagogiek - theorie ................ R. VERBIST .30 u. 15-16 H. Dunantl., 1 

10. Stage in de psycha-pedagogiek Tit.: R. VERBIST 
- partim .......................... Suppl.: G. PLANCKE-

SCHUYTEN 90 u. 9-11(1) H. Dunantl., 1 

- partim .......................... M.L. 
VAN HERREWEG HE 90 u. 9-11(2) H. Dunantl., 1 

(
0

) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) om de veertien dagen (
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejarel\ 



VI 
N 
~ 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. Docimologie ........................ A. DE BLOCK 30 u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

12. Cursussen naar keuze zie p. 526 en 527 180u. 

13. Algemene orthopedagogiek ........... M. WENS 30 u. 10-12(3) Prof. Guislainstr ., 49 

14. Speciale methodiek van het basisonder-
wijs ................................ 

) 

- oefeningen ....................... G. KEPPENS 45 u. 10-10 'h Pasteurlaan, 2 

-theorie .... .................... . . G. KEPPENS 90 u. 10'h-12 Pasteurlaan, 2 

.... I 

.. 

-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen (
0

) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren· 



VI 
N 
VI 

... 
FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in ·de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Nieuwe stromingen in de didactiek ..... A. DE BLOCK 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

2. Problemen uit de historische pedagogiek J. Kluyskens-
-theorie ............ . .. . . . ......... K. DE CLERCK 30 u. 9-10 straat, 33 

3. Speciale methodiek van de kleuter-
opvoeding - theorie en oefeningen .... G. KEPPENS 45 u. 13-16(3) Pasteurlaan, 2 

4. De experimentele pedagogiek 
- partim theorie ........ -... . ......... R. VERBIST 30 u. 16-18(1) H. Dunantl., 1 

M.L. 
- partim oefeningen ................. VAN HERREWEG HE 30 u. 10-11 

5. De evaluatiemethoden van de 
persoonlijkheidsvorming 
- partim theorie ..................... M.L. 30 u. 16-17 

VAN HERREWEG HE H. Dunantl., 1 
- partim oefeningen ...... . .......... 30 u. 17-1.8 

6. Problemen uit de experimentele 
pedagogiek - theorie ................. R. VERBIST 30 u. 16-18(2) H. Dunant., 1 

7. Psycho-pedagogische raadpleging 
- partim theor~e .............. . ...... M.L. 30 u. 10-11 

VAN HERREWEG HE H. Dunantl., l 
- partim oefeningen ......... · ........ 30 u. 11-12 

8. Stage in de psychopedagogiek Tit. : R. VERBIST 
- partim .................... ······· Suppl. : G. PLANCKp-

SCHUYTEN 90 u. 14-16(1) 
H. Dunantl., 1 

- partim ............. ··············· M.L. 
VAN HERREWEG HE 90 u. 14-16(2) 

9. Cursussen naar keuze zie p .- 526 en 527 180u. 
----

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen (
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



VI 
N 
0"1 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

IJ. 

(l) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

I 

Richting A: Pedagogiek 
! 

Leergangen Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: I 

Zes cursussen naar keuze over de ~rie licenties gespreid, waarvan er tenminste vier uit de onderstaande lijst en de overige uit om het even welk 
licentieprogramma mogen gekozen wotden~ met · een totale studieduur van tenminste 180 uur (theorie en oefeningen samen) 

Bijzondere problemen uit de .onderwijs- 10-12 
technologi~ ......................... A. DE BLOCK 30 u. (3)(5) Pasteurlaan, 2 

10-12 
Didaxologische research met practica .. A. DE BLOCK 30 u. (3)(6) Pasteurlaan, 2 

Bijzondere problemen uit de 10-12 
observatiecyclus .............. : ...... A. DE BLOCK 30 u. (3)(5) Pastemlaan, 2 

10-12 
i Onderwijsbeleid met practica ......... A. DE BLOCK 30 u . (3)(5) Pasteurlaan, 2 
I 

Theorie en praktijk van de wetgeving 16-18 
op de jeugdbescherming met oefeningen G. DE BOCK 30 u. (I) Pasteurlaan, 2 

Bijzondere problemen uit het hoger 
onderwijs ........................... K. DE CLERCK 30 u. 11-12 J. Kluyskensstr., 33 

Oefeningen in verbale communicatie ... K. DE CLERCK 30 u. 9-10 J. Kluyskensstr . , 33 

Problemen uit de ontwikkelings- Tit. : W. DE COSTER 15 u. 
psychologie .......... . .............. Suppl.: L. VERHOF-

STADT-DENEVE 15 u. 14-15 Blandijnberg, 2 

Experimentele psychologie (2e deel) .... Tit. : W. DE COSTER 
Suppl.: 
R. BAEKELMANS 15 u. 16 !4- 18 \4 (1) Blandijnberg, 2 

Beginselen van de psychofarmacologie . A. DE 
SCHAEPDRYVER 30 u. 17-18 A.Z. 

Esthetica en kunstfilosofie ....... .. ... N. 60 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 1.4 dagen (5) niet in 80/81 (6) wel in 80/81 (0) totaal aantal uren per cursus 



VI 
N 
.....,J 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 . 

18. 

19. 

20. 

21. 

2_2. 

(I) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag· zaterdag 

Bijzondere problemen uit het basis-
onderwijs ........................... G. KEPPENS 30 u. 17-18 

Bijzondere problemen uit het kleuter-
onderwijs ........................... G. KEPPENS 30 u . 9-10 

Beginselen van de fysiopathologie ..... Tit.: I. LEUSEN 
Suppl.: J. WEYNE 30 u. 14-15 

Bijzondere problemen uit de biologie E. PENNOIT-
toegepast op de opvoeding ........... DE COOMAN 30 u. 11-12 

Klankleer en orthofonie .............. N. 30 u. 9-10 

Beginselen van de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag ..... H. V ANDER E~CKEN 30 u. 17-18 

Gezinspedagogiek . .................. M.L. 
VAN HERREWEGHE 30 u. 9-10 .. 

Bijzondere problemen uit de M.L. 
oriëntatiecyclus ... . ........ . .... : . .. . VAN HERREWEGHE 30 u. 16-17 

Bijzondere problemen uit de M.L. 
determinatiecyclus ............. ·. ,· ... . VAN HERREWEGHE 30 u. 17-18 

Permanente opvoeding ............... M.L. 
VAN HERREWEGHE 30 u. 9-11(1) 

Actuele problemen uit de pedagogiek .. R. VERBIST 30 u. 11-12 

eerste halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan,2 

A.Z. 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 
Aud. C 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 



VI 
N 
00 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Psychologische pedagogiek 
- partim theorie (4) ............ _ .. . .. R. VERBIST 30 u. 9-11(1) 

2. Beginselen van de psychiatrie ... . ..... . A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 

3. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen 141f2 -161f2 
- partim theorie ..................... W. DE COSTER 30 u. (l) 

4. Differentiële en persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 30 u. 
psychologie met oefeningen ........... Suppl.: L. VERHOF-
- partim theorie .................... ST ADT -DENEVE 15 u. 9-101f2 

5. Biologische basis van het gedrag E. PENNOIT-
- partim : endocrinologie ............ DE COOMAN 45 u. 14Y2 -16 

I 

6. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming .............. G. DE BOCK 30 u. 16-18(1) 

7. Algemene orthopedagogiek 
-theorie .......................... 30 u. 10-12(3) 

M. WENS 
8-12(*) 

- Oefeningen en stages . ............. 60 u. 14-18 

8. Psychologische onderzoeksmethoden ten 
behoeve van de orthopedagogiek en 
orthopedagogische raadgeving - theorie M. WENS 15 u. 9-10(1) 

1alen (2) = tweede halfjaar (3) = om 14 dagen 
(4) = de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 528 en cursus 8 p. 530 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Prof. 
Guislain-
straat, 49 

Prof. 
Guislain-
straat, 49 



VI 
N 
\0 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting 8: Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9. Hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs -theorie ........... N. (K. VUYLSTEEK) 30 u . 11-13(1) 

10. Moderne onderwijssystemen - theorie . A. DE BLOCK 30 u. 11-12 

11. Psychopathblogie van het kind -theorie A. EVRARD 60 u. 9-11 

12. Interactiemethoden - theorie . ; ....... N. 30 u. 9-11(2) 

13. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief -
partim : socio-economische en 
kultuur-historische aspecten -
theorie (6) .......................... J. KRUITHOF 15 u. later te bepalen 

14. Een cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit 
de andere licentieprogramma's van de 
faculteit, hetzij met goedkeuring van de 
raad van de faculteit, uit de licentie-
programma's van andere faculteiten. 

~ 

(1) = eerste halfjaar (6) = cyclische leergang, niet in 1980-1981 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Paste4rlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief 14%-16 % 
- partim : filosofische aspecten ........ N. 15 u. (1) 

2. Cultuur-psychologische en agogische Tit. : W. DE COSTER 10 u. 
systemen in historisch perspectief Suppl.: 5 u. 
- partim : psychologische antropologie . R. BAEKELMANS 10-11 (1) 

3. Problemen uit de interactie- en inter-
ventiemethoden met inbegrip van de 
deontQlogische aspecten - theorie ..... N. 60 u. 16-18 

4. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventieméthoden .............. . ..... .. N. 60 u. 14-16 

5. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief -
partim : socio-economische en kultuur-
historische aspecten - theorie (6) . . .... J. KRUITHOF 15 u. 

6. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen - partim : psycho-sociale 8Yz-9~ 
aspecten en -behandelingswijzen - theorie J. QUACKELBEEN . 15 u. (2) 

7. Seksualiteit : ontwikkeling en stoornissen 
- partim : anatomisch fysiologische 
aspecten - theorie ................... N. (M. THIERRY) 15 u. 11-12(2) 

8. Sociale pedagogiek M.L. 
- partim: theorie (4) ................. VAN HERREWEGHE 30 u. 9-10 

halfjaar (4) = de student heeft de keuze tussen cursus 1 p. 528 en cursus 8 p. 530 
(6) = cyclische leergang, niet in 1980-1981 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

Blandijnberg, 2 I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts 160 

H. Dun anti., 1 

H. Dunantl., 1 

~ 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag 

9. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief, 
partim : motivering en doelstellingen 15-16 
in de pedagogiek - partim ........... R. VERBIST 15 u. (I) 

10. Speciale orthopedagogiek en ortho-
didactiek met oefeningen en stage 
-theorie ... . ..... . ................ 30 u. 

M. WENS 
8-12 

- Oefeningen en stages ...... . ....... 60 u. 14-18(*) 

11. Beginselen van de neuropathologie H. VANDER 
in verband met het menselijk gedrag ... EECKEN 30 u. 

12. Spraak- en taalontwikkeling en 
haar stoornissen - partim : -
neurologische en neuro-fysiologische 
aspecten ............................ A. EVRARD 15 u. 9-10(1) 

13. Een cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit 
de andere licentieprogramma's van de 
faculteit, hetzij met goedkeuring van de 
raad van de faculteit, uit de licentie-
programma's van andere faculteiten. 

· cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) = om de veertien dagen 
(*) = in groepen 

woensdag donderdag 

10-12(3) 

vrijdag zaterdag 

-

16\-l-18\-l(2) 

-· 

--

' 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Prof. 
Guislainstr., 49 

A.Z. Aud. B 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergqngen Titularis (0) maandag 

1. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen ·- partim : psycho-socio-
linguïstische aspecten . .. .............. N. 15 u. 15 1h -16 

2. Interactie- en interventiemethoden in 
verband met orthopedagogiek - theorie . N. 60 u. 11-12% 

3. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden ..... .. ............... N. 60 u. 14-16 

4. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
-theorie ...... .. ................... SCHAEPDRYVER 30 u . 17-18 

5. Orientering, scholing en herscholing van 
gehandicapten - theorie ...... . ........ A. EVRARD 30 u. 

6. Oefeningen in de orientering, scholing en 
herscholing van de gehandicapten -
oefeningen ........................... A. EVRARD 60 u. 

7. Beginselen van de fysiopathologie - Tit. : I. LEVSEN 
theorie ......................... . .... Suppl. : J. WEYNE 30 u. 

8. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : klankleer en 
orthofonie ........................... N. 15 u. 9-10(2) 

9. Medisch schooltoezicht - theorie ....... N. (G. VERDONK) 15 u. 

.. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiedagen 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (9) = elke 4e vrijdag 

dinsdag 

14-16(2) 

woensdag donderdag 

17%-18% 
(1) 

-
- . 

vrijdag zaterdag 

{ 9-12 
14-18 

(9) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergangen 

10. Problemen I!Ît de orthopedagogiek met 
inbegrip van : 
Taakanalyse-deontologie-equipewerk; 
Organisatie van jeugd:.. en gehandicap
tenzorg; 
Vrijetijdsbesteding; 
Problemen van leiding en opleiding; 
Financiering, beheer; 
Gevallenstudie, rapportage en 
behandelingsplan; 

Titularis 

partim theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I M. WENS 

partim oefeningen en stage .......... . 

11. Een cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit 
de andere licentieprogramma's van de 
faculteit, hetzij, met toestemming van 
de raad van de faculteit, uit de licentie
programma's van andere faculteiten. 

(l) = eerste halfjaar .(*) = in groepen 

(
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

30 u. 10-12(3) 

60 u. 8-12(*) 14-16 

(
0

) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) = om de 14 dagen 

zaterdag Plaats 

Prof. 
Guislain

str. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie ............... H. PICARO 60 u. 9-11 Univ., 8 

2. Beginselen van de psychiatrie - theorie A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 Pasteurlaan, 2 

3. Biologische basis van het gedrag E. PENNOIT-
(endocrinologie) ..................... DE COOMAN 90 u. 14Y:-16 Led., 35 

. 4. Interactiemethoden - theorie . . .. .. ... N . 30 u . 10Y: -11 Y: Blandijnberg, 2 

5. Problemen uit de psychodiagnostiek 
- partim theorie ...... . . . ......... . . P. COETSIER 60 u. 14-16 Pasteurlaan, 2 

6. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf 1.4-16 Coupure 
- partim : school en gezin . ...... . . .. J. QUACKELBEEN 30 u . (1) Rechts, 160 

7. Problemen uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk Coupure 
-theorie ......................... . N. 30 u. 9-10 Rechts, 160 

8. Differentiële en persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 
psychologie met oefeningen - theorie Suppl.: L. VERHOF- 30 u. 

ST ADT -DENEVE 15 u . 9-10% Blandijnberg, 2 

Tit. : W. DE COSTER 
9. Experimentele psychologie (2e deel) Suppl.: -

-theorie ............... . .......... R. BAEKELMANS 30 u. 16~-18~(1) Blandijnberg, i 
10. Problemen uit de methodologie van de 

gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 14Y:-16Y: 
- partim theorie .................... 30 u. (1) Blandijnberg, 2 

W. DE COSTER 14Y:-16~ 
- partim oefeningen ................ 15 u. (2)(*) Blandijnberg, 2 

(
0

) = totaal aantal men oer CJifSPS eyeptJJeel gesnrejd gyer yerschWende studiejaren ill = eerste baL(iaa( (2_) = Lwe_ede..halfiaa (* ·~•u-' 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

11. De psychopathologie van het kind 
- theorie .......................... I A. EVRARD 60 u. 9-11 

12. · Cursussen naar keuze zie p. 539 150u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschiMende studiejaren 
(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(•) = in groepen · 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. Logica en psychologie - theorie . . . . . . . I N. 30 u. 14-15 

2. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming ............... I G. DE BOCK 30 u. I 16-18(1) 

3. Problemen uit de ontwikkelingspsycho-
logie - theorie ...... : .............. . 

Tit.: W. DE COSTER 115 u. 
Suppl. : L. VERHOF-
STADT-DENEVE 15 u. 

4. Differenti~le en persoonlijkheids psycho
logie met oefeningen 
- partim : oefeningen ................ I W. DE COSTER 

5. Ori~ntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten -theorie ....... I A. EVRARD 

6. Problemen uit de psychodiagnostiek 
- theorie ........................... I F. MUSSCHOOT 

7. Oefeningen in de psychodiagnostiek 
- partim ............................ I F. MUSSCHOOT 

8. Biologische basis van het gedrag I E. PENNOIT-
(2e deel) . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. DE COOMAN 

9. Twee cursussen naar keuze uit de 
volgende: 
a. Problemen uit de interactie- en 

interventiemethoden met inbegrip 
van de deontologie . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

15 u. 

30 u. 

60 u. 

'60 u. 

90 u. 

30 u. 

e> = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar (3) = om de veertien dagen . 

16-17 

17-18 

ll'h -13 

"' Cl) 

~ 
c:: 
til 
til 
c:: 
Cl) 

"0 
:I 
0 ..c:: 
Cl) 

.0 

6 
0 
> 

14-16(3) 

16'h-17'h 
(3) 

16-18(3) 

11-12 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan,· 2 

Blandijnberg, 2 · 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Godshuizen
laan, 4 

Godshuizen
laan, 4 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PS,YCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9. b. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de 
deontologie - partim: school en gezin 9-11 

-theorie .......................... J. QUACKELBEEN 30 u. (3) 

c. Gevallenstudie uit de psychologische 
begeleiding met inbegrip van de 
deontologie ...................... N. 30 u. na afspraak "' G) 

tll) 

10. Drie cursussen met stages naar keuze ~ 
uit de volgende : (•) c::: 

~ 
a. Oefeningen in de ontwikkeHngs- ~ -

psychologie ...................... W. DE COSTER 45 u. 9-12(•) c::: 9-12(4) G) 

"0 

b. Oefeningen in de psychologische 
::1 o . 

begeleiding ..................... J • N. .: 10-11'12 G) 

.0 

c. Oefeningen in de psychologische C5 15'12 -17 0 
raadpleging ...................... J. QUACKELBEEN 45 u. > ( .. ) 

d. Qefeningen in de orientering, scho-
ling en herscholing van de gehandicap- 10-12( .. ) 
ten .............................. A. EVRARD 45 u. 14-16 

e. Oefeningen iri de interactie- en 
interventiemethoden .............. N. 45 u. 9-12(4) 

11. Cursussen naar keuze zie p. 539 150u. 

eertien dagen (•) = in groepen 

- de oefeningen van eenzelfde cursus twee jaar volgen (90 u.), deze oefeningen worden aangevuld met stages 
- twee andere oefeningen van 45 u.- elk, waarvan een in de 2e licentie en een in de 3e licentie. 

Plaats 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN -
Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 
~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Oefeningen in de psychodiagnostiek 9-12(8) 
-partim ............................ P. COETSIER 60 u. 14-18 Pasteurlaan, 2 

2. Beginselen van de neuropathologie in 
16~-18~ verband met het menselijk gedrag A.Z. 

-theorie ........................... H. VANDER EECKEN 30 u. (2) Aud. B 

3. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
-theorie ........................... SCHAEPOkYVER 30 u. 17-18 A.Z. 

V) 

4. Beginselen van de fysiopathologie Tit. : I. LEUSEN V 
OI) 

-theorie . .......................... Suppl. : J. WEYNE 30 u. 14-16(3) ~ A.Z. V) 

c:: 
·5. Drie cursussen met stages uit de cU 

cU 

volgende : ( + ) c:: 
a. Oefeningen in de ontwikkelings- V 

"0 

psychologie ........... ~ ..... . ..... W. DE COSTER 45 u. 9-12(*) 
;::) 

9-12(4) Blandijnberg, 2 0 
~ 
V 

b. Oefeningen in de psychologische ·-e Coupure 
begeleiding ........................ N. 45 u. na afspraak 0 Rechts, 160 0 

> 
c. Oefeningen in de psychologische 9-12(6) Coupure 

raadpleging ................... . . . . J. QUACKELBEEN 45 u. 14-18 Rechts, 160 

d. Oefeningen in de ori~ntering, 9-12 
scholing en herscholing ~ 14-16 
van gehandicapten ......... : . ...... A. EVRARD 45 u. (9) Pasteurlaan, 2 

e. Oefeningen in de interactie- en 
interventiemethoden ... . ............ N. 45 u. 14-17(*) Blandijnberg, 2 

6. Cursussen naar keuze zie p. 539 150u. 

; volgt: 
- de oefeningen van eenzelfde cursus twee jaar te volgen = 90 u., deze oefeningen worden aangevuld met stages 
- twee andere oefeningen van 45 u. elk waarvan een in de 2e licentie en een in de 3e licentie ( + +) = individueel te bepalen (*) = in groepen 
(3) = om de veertien dagen (6) = elke 1 e vrijdag van de maand (8) = elke 3e vrijdag van de maand (9) = elke 4e vrijdag van de maand 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE, WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Titularis (
0

) I maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

Een samenhangende groep van ten minste vier cursussen naar keuze met in totaal ten minste 150 uur, die een geargumenteerd logisch gehee 
uitmaken, en als dusdanig aan de goedkeuring van de raad van de faculteit onderworpen worden. 

Kan gekozen worden : 

- elke cursus uit een andere richting van 
de faculteit voor zover die niet op het 
eigen programma voorkomt, eventueel 
ook cursussen uit andere faculteiten. 

~ I - Andere cursussen naar keuze die niet als 
1.0 verplichte cursus gedoceerd worden : 

l. De biologische basis van het gedrag, 
aanvullingen . ....................... . 

2. Documentatie over wetgeving en regle
mentering in verband met . psycholo-

E. PENNOlT
OE COOMAN 

gische praktijk ....................... I R. DE MEYER 

3. Klankleer en orthofonie ............... I N. 

45 u. 

15 u. 

30 u.l 9-10(1) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

9-10lh 

11-12(2) 

Plaats 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l. Problemen uit de socio-psychologie 10~-12~ 
van de reklame en verkoop - theorie .... P. COETSIER 30 u. (1) Pasteurlaan, 2 

) 2. Problemen uit de socio-psychologie 
van het bedrijfsleven - theorie ......... P. COETSIER 30 u. 8 ~-10~ Paste1,1rlaan, 2 

?· Problemen uit de psychodiagnostiek 
- partim theorie ..................... P. COETSIER 60 u. 14-16(1) Pasteurlaan, 2 

,. 4. Stage en oefeningen in de socio-
psychologie van het bedrijfsleven (*) .... P. COETSIER 90 u. Pasteurlaan, 2 

V. 

~ 5. Stage en oefeningen in de socio-psycho-
logie . van de reclame en verkoop (*) ... . P. COETSIER 90 u. Pasteurlaan, 2 

6. Grondige studie van het agogisch proces · 
- partim theorie (**) 
a. Studie van de sociale diagnose ....... G. DE BOCK 30 u. Pasteurlaan, 2 

8~-10~ 
b. Studie van de methoden en technie- . 

ken van de interventie (met inbegrip 
van evaluatieonderzoek) ............ G. DE BOCK 30 u. 

7. Experimentele psychologie (2e deel) Tit.: W: DE COSTER 
-theorie ........................... Suppl.: 

R. BAEKELMANS 30 u. 16'4-18 '4 (1) Blandijnberg, 2 

.... 

(theorie en oefeningen) 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis ( 0
) • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip 
van de deontologie van het wetenschap-
pelijk onderzoek , 14~ -16Yz 
.-theorie(**) .................... ·~. W. DE COSTER 30 u. (1) 

Blandijnberg, 2 
14~-16Yz 

- oe~eningen ( .. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. DE COSTER 15 u. (2)(*) 

9. Nijverheidsnatuurkunde: 
a. partirn: koelprocessen, luchtcondi-

tioneren, droogprocessen (**) . . . . . . 30 u. 
---------------;P. MOERMAN - 15-17 Coupure 
b. partirn: elektronica (**) . . . . . . . . . . . 30 u. Links, 533 

Godshuizen-
10. Personeelsbeleid -theorie . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT 30 u. 9-10 laan, 4 

Godshuizen-
lt. Organisatiepsychologie -theorie . . . . . F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12(1) laan, 4 

12. Arbeidsstudie 
- partirn theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 u. " 

t-------------------JF. MUSSCHOOT r--- 12-13 Godshuizen-
- partirn oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . 10 u. laan, 4 

13. Stage en oefeningen in personeels- Godshuizen-
beleid ( +) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . F. MUSSCHOOT 90 u. , laan, 4 

I 

:entie, met een totale studieduur van tenminste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 

( +) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede sernester van de eerste licentie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de psychologische. en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologié 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14. Stage en oefeningen in de organisatie- Godshuizen-
psychologie ( + ) ..................... F. MUSSCHOOT 90 u. Ie laan, 4 

.15. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf 14-16 Coupure 
- partim bedrijf ......... . .......... J. QUACKELBEEN 30 u. (1) Rechts, 160 

16. Problemen uit de geschiedenis van de Coupure 
psychologie - theorie (**)(** *) . ...... J. QUACKELBEEN 30 u. 9-10 Rechts, 160 

17. Stage en oefeningen in de psycholo- Coupure 
gische raadpleging in het bedrijf ( +) .. J. QUACKELBEEN 90 u. Rechts, 160 

18. Cursussen naar keuze zie p. 547 

19. Van de studenten die de research-
afdeling volgen wordt verwacht dat zij 
na de 1 e licentie kunnen programmeren 
in FORTRAN en PL/1. 

-

;te licentie 
~e en 3e licentie, met een totale studieduur van tenminste 210 uur · 

(theorie en oefeningen) 
(***) = verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

- Richting D: Bedrijfspsychologie 

' 
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Inleiding tot de sociale wetgeving E. 
-theorie ............. . ............. LEBOUCQ 30 u. 9-10 Univ., 2 

2. Tewerkstelling en arbeidsvoorziening, 
met oefeningen .... . ................. P. COETSIER 15 u. 10lh-ll Pasteurlaan, 2 

3. Uni- en multidimentionele schaal- 9-12 
methoden, met oefeningen (**)(***) .... P. COETSIER 30 u. 14-18<8> Pasteurlaan, 2 

4. Stage en oefeningen in de socio-psycho- 9-12 
logie van de reclame en verkoop ( +) / " .. P. COETSIER 90 u. 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

5. Stage en oefeningen in de socio-psycho- 9-12 
logie van het bedrijfsleven ( + ) ......... P. COETSIER 90 u. 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

6. Differenti(!le en persoonlijkheidspsycholo- Tit.: W. DE COSTER 30 u. 
logie met oefeningen Suppl.: L. VERHOF-
- partiro theorie ......... . . . ...... . .. ST ADT -DENEVE 15 u. 9-lOlh Blandijnberg, 2 

l6Yz-l7Yz 
.. 

- partiro oefeningen ..... . ........ . .. W. DE COSTER 15 u. (3)(*) Blandijnberg, 2 

Tit. : W. DE COSTER 10-12(1) 
7. Problemen uit de experimentele Suppl.;. 14-15 

psychologie - theorie ................ R. BAE~LMANS 45 u. (3)(*) Blandijnberg, 2 

Tit. : W. DE COSTER 15 u. 
8. Problemen uit de ontwikkelings- Suppl.: L. VERHOF- 14-15(3) 

psychologie - theorie (**) ............ STADT-DENEVE 15 u. (*) Blandijnberg, 2 

(l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3)(*) = om de veertien dagen in groepen (8) elke 4e vrijdag (0
) = totaal aantal uren per cursus 

eventueel gespreid over verschi.llende studiejaren ( +) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de 2e semester van de l e licentie en één stage bij elk 
van de titularissen tijdens de 2e licentie, zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 
(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgel) gespreid over de te, 2e en Je licentie, met een totale studieduur van tenminste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(***) = verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-psychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ' 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Problemen uit de psychodiagnostiek - Godshuizen-
partim theorie ........ . . .. . ......... F. MUSSCHOOT 60 u. 16-17 laan, 4 

10. Oefeningen in de psychodiagnostiek - Godshuizen-
partim ......................... ... .. F. MUSSCHOOT 60 u. 17-18 laan, 4 

lt. Stage en oefeningen in personeels- . Godshui zen-
beleid ( +) .......................... F. MUSSCHOOT 90 u. 9-1Z laan, 4 

14-18 
1Z. Stage en oefeningen in de organisatie- (10(7) Godshuizen-

psychologie ( + ) ..................... F. MUSSCHOOT 90 u. laan, 4 

13. Stage en oefeningen in de psycholo- 9-1Z 
gische .raadpleging in het bedrijf ( +) .. J. QUACKELBEEN 90 u. 14-18 Coupure 

(10)(6) Rechts, 160 
, . 

14. Inleiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid 
- partim : inleiding tot het bedrij fs-

beleid ........................... A. VLERICK 30 u. 15-17(1) Univ., Z 

- partim : inleiding tot de economie .. M. VAN 
MEERHAEGHE 30 u. 14-16(1) Univ., Z 

15. Beginselen van de psychiatrie - theorie . A. EVRARD 60 u. 1Z-13 1Z-13 Pasteurlaan, Z 

16. Cursussen naar keuze zie p. 54 7 

l 

,(7) = elke ze vrijdag (6) = elke te vrijdag 
1 e licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens de ze licentie, 

zodanig dat elke student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

I 

I 

I 

! 

. 

I 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Logica en psychologie - theorie(• •)(•••) N. 30 u. 14-15 Blandijnberg, 2 

2. Kennisleer - theorie ( .. ) .............. N. 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

3. Gevallenstudie uit de socio-psychologie 
van het bedrijfsleven met inbegrip van 
de deontologie - theorie .............. P. COETSIER 15 u. Pasteurlaan, 2 

4. Gevallenstudie uit de socio-psychologie 
van de reclame en verkoop met inbegrip 9-12 
van de deontologie - theorie .......... P. COETSIER 15 u. 14-18(9) Pasteurlaan, 2 

5. Oefeningen in de psychodiagnostiek - 9-12 
partim ............................. P. COETSIER 60 u. 14-18<8> Pasteurlaan, 2 

6. Moderne onderwijssystemen, theode( .. ) A. DE BLOCK 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 
.. 

7. Docimologie - theorie ( .. ) ............ A. DE BLOCK 30 u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

8. Psychologische antropologie, theorie(••) W. DE COSTER 15 u. 8-9(1) Blandijnberg, 2 

9. Psychopathologie van de arbeid -
theorie (**) ......................... A. EVRARD 30 u. 8-9 Pasteurlaan, 2 

10. Oriëntering, scholing en herscholing 9-12 
van gehandicapten - theorie (* *) ...... A. EVRARD 30 u. 14-18(9) Pasteurlaan, 2 

11. Methodologie van het organisatie- 9-12 Godshuizen-
onderzoek - theorie (**)(* • *) ..... · .... F. MUSSCHOOT 30 u. 14-18(7) laan, 4 

}) = elke 2e vrijdag (8) = elke 3e vrijdag (9) = elke 4e vrijdag 
~e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(* .. ) = verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

t2. Gevallenstudie uit het personeelsbeleid Godshuizen-
met inbegrip van de deontologie, theorie F. MUSSCHOOT t5 u. laan, 4 

{ 9-12 
t3. Gevallenstudie uit de organisatie- t4-t8<7> 

psychologie met inbegrip van de I I Godshuizen-
deontologie - theorie ................. F. MUSSCHOOT t5 u. laan, 4 

t4. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de deonto-~ I 30 u. I I I I 11 I I Coupure 
logie, partim school en gezin (**) . . . . . J. QUACKELBEEN Recht, t60 

lt.5. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de I 

lts u. I I I I I~ 9-t2 I I Coupure 
deontologie, partim bedrijf . . . . . . . . . . . J. QUACKELBEEN t4-t8<6> Rechts, t60 

t6. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf, I J. QUACKELBEEN I 30 u. I I I I ll I I. Coupure 
partim : school en gezin - theorie (* *) Rechts, t60 

t7. Problemen uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk- I I 30 u. I I I I I I I Coupure 
theorie (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9-10 Rechts, t60 

t8. Gevallenstudie uit de psychologische 
begeleiding met inbegrip van de I I 30 u. I I Coupure 
deontologie (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. na afspraak Rechts, t60 

t9. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen -theorie (**) ........... . 1 H. PICARO I 60 u. I 9-tt I I I I I I Univ., 8 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (6) = elke te vrijdag (7) = elke 2e vrijdag 
(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgen gespreid over de te, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

20. Fysiologie en hygiëne van de arbeid-
theorie( .. ) .. .. .. ................... I J.L. PANNIER 30 u. 

21. Beginselen van de neuropathologie toe-
gepast op het menselijk gedrag(**) ... I H. VANDER EECKENI30 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Drie cursussen, gespreid over de drie licen
tiejaren te kiezen uit één der programma's 
van de universiteit, met een totale studieduur 
van ten minste 90 uur (theorie en oefeningen 
samen) met goedkeuring van de raad van de 
faculteit. 

10-12(2) 

1&,-i-18~(2) 

(2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Watersportlaan, 2 

A.Z. 
Aud. B 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgen gespreid over de 

(theorie en oefeningen) 
te, 2e en Je licentie, met een totale studiejaar van ten minste 210 uur 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

. 7. 

8. 

9. 

10. 

(1) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Kennisleer - theorie .................. N. 30 u. 8-11(1) Blandijnberg, 2 

Historiek en grondslagen van de sociale 
agogiek 
- partim theorie .................... Tit. : G. DE BOCK 30 u. 14-15 Pasteurlaan, 2 

- partim oefeningen ................ Suppl. : W. FACHE 60 u. 15-16(1) 
Partim : 10 uur 15-18(2) 

Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming met oefeningen G. DE BOCK 30 u. 16-18(1) Pasteurlaan, 2 

Interactiemethoden .................. N. 30 u. 10%-11% Blandijnberg, 2 

Differenti~le en persoonlijkheidspycho- Tit. : W. DE COSTER 30 u. 
logie met oefeningen - partim theorie .. Suppl.: L. VERHOF- 15 u. 

STADT-DENEVE < 9-10% Blandijnberg, 2 

Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen 14%-16% 
- partim theorie ......... : .......... W. DE COSTER 30 u. (1) Blandijnberg, 2 

Axiologie ........................... J. KRUITHOF 60 u. op afsp raak(6) Blandijnberg, 2 

Beginselen van de psychiatrie - theorie . A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 Pasteurlaan, 2 

Doelstellingen en taxonomie~n in de 
onderwijskunde ..................... A. DE BLOCK 30 u. 9-10 Pasteurlaan, 2 

Cursussen naar keuze zie p. 552 t.e.m. 
554 

eerste halfJaar (2) tweede halfJaar (6) = cursus gegeven om de 2 jaar -wel in 80-81 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Studie van de methodes van groeps-
overleg met inbegrip van vergaderings- 14-18 
en discussietechnieken ............. ... P. COETSIER 30 u. (2) 

2. Grondige studie van het agogisch proces Tit. : G. DE BOCK 
- partim theorie ..................... Suppl. : W. FACHE 
a. studie van de sociale diagnose ....... Partim : 10 uur 30 u. 10-11 

b. studie van de methodes en technieken 
van de interventie (met inbegrip 
van het evaluatieonderzoek) ......... 30 u. 11-12 

- partim oefeningen met dptie voor 
de student 
a. betreffende partim de exagogische 

praktijk .............. . ............ 60 u. 9-11 

b. betreffende partim . de anagogische 
praktijk .......... : . ............... 60 u. 9-11 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student 
a. betreffende de exagogische praktijk .. G. DE BOCK 90 u. 8-12(6) I 

b. betreffende de anagogische praktijk .. 90 u. 14-18(6) 

4: Problemen uit de ontwikkelingspsycho- Tit. : W. DE COSTER 15 u. 
logie - theorie ........................ Suppl.: L. VERHOF-

ST ADT -DENEVE 15 u. 14-15(3) 

I 

(6) = individueel te bepalen (3) = om de 14 dagen 
(2) = 2e halfjaar elke 2e en 4e donderdag van de maand 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

.. 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen 

5. Problemen uit de interactie- en 
interventiemethoden ................. 

6. Wereldbeschouwing -ideologie en 
denkvormen ........................ 

7. Sociale pedagogiek - partim oefeningen 

- partim theorie .... 

8. Maatschappelijk opbouwwerk ......... 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek .......... -............... 

10. Cursussen naar keuze .zie p. 552 t.e.m. 
554 

(5) = cursus om de 2 jaar gegeven - niet in 80-81 
(6) = individueel te bepalen 

Richting E: Sociale Agogiek 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

' 

N. 30 u. 16-18(6) 

Tit. : J. KRUITHOF 
Suppl.: H. VAN DEN 
ENDEN 30 u. na afspraak(5) 

M.L. 
VAN HERREWEG HE 30 u. 9-10 

M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 9-10 

M. VAN 
V AERENBERGH 30 u. 11-12 

R. VERBIST 30 u. 15-16 

- -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 1 

Univ., 8 

H. Dunantl., 1 

-



Vl 
Vl 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(1) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Systeemleer en informatieleer toegepast 
op de agogische wetenschappen - theorie N. 60 u. 9-10 9-10 Blandijnberg, 2 

Problemen van planning en beleid in de 
sociale agogiek Tit. : G. DE BOCK 
- partim theorie ..................... Suppl. : W. F ACHE 30 u. 9-11 ( 1) Pasteurlaan, 2 

Partim: 30 uur 
- partim oefeningen met optie voor de 

student .......................... . 
a. betreffende de exagogische praktijk .. 60 u. 9-12 

b. betreffende de anagogische praktijk 60 u. - 14-16 

Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student 
a. betreffende de exagogische praktijk .. G. DE BOCK 90 u. 8-12(6) Pasteurlaan, 2 

b. betreffende de anagogische praktijk 90 u. 14-18(6) 

Problemen uit de wiskundige en statis-
tische methoden - theorie .............. H. PICARO 30 u. 10-12(1) Univ., 8 

Cursussen naar keuze zie p. 552 t.e.m. 
554 ~ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (6) individueel te bepalen 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de. psychologische en pedagogische wetensc.happen 
,• Richting ·E : Sociale Agogiek ·, \ -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

Een samenhangende groep van ten minste vijf cursussen naar keuze, met in · het totaal ten minste 180 uur die een geargumenteerd geheel 
uitmaken en die als dusdanig aan de goedkeuring van de · raad van de faculteit onderworpen worden. 
Kunnen bijvoorbeeld gekozen worden: 

1. Cultuurproductie van de nieuwe en 10-12 
nieuwste tijden ...................... .. J. BROECKX 30 u. (2)(5) 

2. De algemene antropologie met betrekking 
tot de wijsbegeerte, de psychologie, de 
geschiedenis en de biologie, 
partim biologie ....................... R. CLIQUET 15_u. 17-18(2) 

partim : wijsbegeerte .................. E. VERMEERSCH 15 u. 15-16(1) 

partim : psychologie .................. W. DE COSTER 15 u. 10-11(1) 

3. Criminologie ......................... W. CALEWAERT 45 u. 11-12Yz 

4. Psychopathologie van het kind ......... A. EVRARD 60 u. 9-11 

5. Forensische psychiatrie met inbegrip 
van de criminele antropologie en de 
criminele pathologie .................. P. GHYSBRECHT 15 u. 15Yz-16 

6. Psychopathologische criminele 
profylaxe ............................ P. GHYSBRECHT 15 u. 15-15Yz 

7. Sociale criminele profylaxe ............ R. DIERKENS 30 u. 10-11 

8. Psychologische aspecten van de ruimte- M. VAN 
lijke ordening met praktische oefeningen V AERENBERGHE 30 u. 9-11(2) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studieJaren 

\ 

Plaats 

I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Pastemlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 8 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
I Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9. Gezinspedagogiek ············· ...... M.L. 
/ VAN HERREWEG HE 30 u. 9-10 

10. Organisatiepsychologie ............... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12(1) 

11. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers - radio - televisie) ......... J. BRIERS 45 u. 17-18% 

12. Grondige studie van de 
communicatiemedia .................. J. BRIERS 60 u. 15%-17% 

13. Logica en psychologie ............... N. 30 u. 14-15 

14. De inrichting en techniek van het .. 
informatiewezen met bezoeken aan 
instellingen ......................... J. BRIERS 60 u. 13%-15% 

15. Muziekgeschiedenis .................. J. BROECKX 45 u. 16-18 

16. Inleiding tot de voornaamste moderne -
literaturen .......................... A. BOLCKMANS 45 u. 14-15% 

17. Actuele problemen uit de pedagogiek .. R. VERBIST 30 u. 11-12 

18. Algemene orthopedagogiek, 
partim : theorie ..................... M. WENS 30 u. 10-11 

19. De jeugddelinkwentie. . ............... G. DE BOCK 30 u. 14-16(1) 

20. Moderne onderwijssystemen . . . . . . . . . . · A. DE BLOCK 30 u. 11-12 

21. Biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen ................... : .. R. CLIQUET 45 u. 17-18% 

(l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar 
(

0
) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

: 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Godshuizen-
laan, 4 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 1 · 

Prof. 
Guislainstr., 49 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

22. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek .......................... K. DE CLERCK 30 u. 10-11 

23. Oefeningen in verbale communicatie ... K. DE CLERCK 30 u. 9-10 

~ 

I 
~ 

I 

\ 

(I) eerste halfJaar 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

J. Kluyskens-
straat, 33 

J. Kluyskens-
straat, 33 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F: Theoretische en Experimentele Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

l. Kennisleer - theorie .................. N. 30 u. 10-12(1) 

2. Uni- en multidimentionele schaal-
methoden met oefeningen ............ P. COETSIER 30 u. 9-11(1) 

3. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 14~-16~ 
- partim theorie .................... W. DE COSTER 30 u. (I) 

14~-16~ 
- partim oefeningen ................ 15 u. (2)(*) 

4. Differentiële persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 30 u. 
psychologie met oefeningen - theorie .. Suppl. :. L. VERHOF-

STADT-DENEVE 15 u. 9-101h 

Tit. : W. DE COSTER 
5. Experimentele psychologie (2e deel) Suppl.: 

( -theorie .......................... R. BAEKELMANS 30 u. 16~ -18 14 (1) 

6. Biologische basis van het gedrag E. PENNOIT-
(endocrinologie) ..................... DE COOMAN 90 u. 14~-16 

I. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie ................ H. PICARO 60 u. 9-11 

8. Beginselen van de psychiatrie - theorie . A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 

9. Cursussen naar keuze zie p. 557 ...... 210u . 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere " psychologische richting ................ 90 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillçnde studiejaren 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = in groepen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnbe~g, 2 

Blandijnberg, 2 

. 
Blandijnberg, 2 

Led., 35 

l:lniv., 8 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F: Theoretische en Experimentele Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Problemen uit de algemene en theore- Tit. : W. DE COSTER 
tische psychologie - Theorie .......... Suppl.: L. VERHOF-

STADT-DENEVE 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

Problemen uit de experimentele I Tit. : W. DE COSTER 15 u. 
psychologie - theorie ................. Suppl.: 10-12(1) 

R. BAEKELMANS 30 u. 14-15(3) Blandijnberg, 2 

Oefeningen met stage in de Tit. : W. DE COSTER 75 u. 
experimentele psychologie ............ Suppl.: 

R. BAEKELMANS 45 u. f 10-12 Blandijnberg, 2 

Differentiële en persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen - l6~-l7Yz 
partiro oefeningen ................... W. DE COSTER 15 u. (3) Blandijnberg, 2 

Methodologie van het organisatie- 9-12(7) Godshuizen-
onderzoek - theorie .................. F. MUSSCHOOT 30 u. 14-18 laan, 4 

Biologische basis vari het E. PENNOIT-
gedrag (2e deel) - theorie ............. DE COOMAN 90 u. 10Yz -12 Led., 35 

Bijzondere problemen uit de statistiek 
en de waarschijnlijkheidsleer .......... H. PICARO 30 u. 9-10 Univ., 8 

Problemen uit de geschiedenis van Coupure 
de psychologie - theorie .............. 1. QUACKELBEEN 30 u. 9-10 Rechts, 160 

.· 

Cursussen naar keuze zie p. 557 ....... 

Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting ............... . 90 u . 

-- . -------- -----

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de 14 dagen (7) elke 2e vrijdag 
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V. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F: Theoretische eri Experimentele psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag ' dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Problemen uit de meettheorie - theorie .. Tit.: W. DE COSTER 
Suppl.: 
R. BAEKELMANS 30 u. 14~-16~(2 

2. Oefeningen met stage in de experimen-
tele psychologie ...................... W. DE COSTER 60 u. 10-12 

3. Begirfselen van de psychofarmacologie A. DE 
-theorie ............................. SCHAPEDRYVER 30 u. 17-18 

4. Beginselen van de fysiopathologie - Tit. : l. LEUSEN 
theorie .............................. Suppl. : J. WEYNE 30 u. 14-16(3) 

5. Beginselen van de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag ...... H. VANDER EECKEt-. 30 u. 16~-18~(2 

6. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting ................ 90 u. 

7. Cursussen naar keuze : .. 

Een samenhangende groep van ten minste vijf cursussen naar keuze die een geargumenteerd logisch geheel uitmaken, en als dusdanig aan de 
goedkeuring van de raad onderworpen worden, met een totale studieduur van ten minste 210 uur (theorie en oefeningen samen) 
Komen in aanmerking : 
a. Elke cursus uit een andere richting van de faculteit voor zover die niet op het eigen programma voorkomt, eventueel ook cursussen uit 

andere faculteiten. 
b. Andere cursussen naar keuze, die niet als verplichte cursus gedoceerd worden: 

- De biologische basis van het gedrag, E. PENNOIT-
aanvullingen ......................... DE COOMAN 45 u. 9-10~ 

- De klankleer en de orthofonie ......... N. 30 u. 9-10 

- Documentatie over wetgeving en regie-
mentering in verband met psychologische 
praktijk ............................. R. DE MEYER 15 u. 11-12(1) 

---- -----

C) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(2) = tweede halfjaar · (1) = eerste halfjaar (3) = om de 14 dagen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 
Aud. B 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
L__ ____ - -------------



VI 
VI 
00 

1. 

2. 

3. 

4. 

(*) 
(1) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregade H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen (*) 

Leergangen ·Titularis 

Proefondervindelijke opvoedkunde ..... M.L. VAN 
HERREWEG HE 

Geschiedenis van de opvoedkunde .. ·_: .. K. DE CLERCK 
. -

Algemene methodiek . ................ A. DE BLOCK 

Bijzondere methodenleer van de vakken 
die voorkomen op het programma van 
het hoger niet-universitair, het hoger 
secundair, normaal- en technisch onder-
wijs 
a. voor de examinandi van de richtingen 

''pedagogiek'' en ''orthopedagogiek'': 
pedagogische en psychologische 
vakken - theorie en oefeningen ...... L. VAN LEEMPUT 

b. voor de examinandi van de richtingen 
"Ontwikkelings- en klinische psycho-
logie'' en ''Theoretische en ex peri-
mentele psychologie": 
psychologische vakken - theorie 
en oefeningen ..................... A. DE BLOCK 

c. voor de examinandi van de richting 
"Bedrijfspsychologie": de bedrijfs-
psychologie - theorie en oefeningen .. F. MUSSCHOOT 

d. voor de examinandi van de richting 
"Sociale agogiek" : de sociaal 
agogische vakken theorie en 
oefeningen ........................ G. DE BOCK 

eerste halfjaar (2) 
gevolg 

tweede halfjaar 

(0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

30 u. 17-19(1) 

60 u . 17-19(2) 

60 u. 9-11 

-

45 u. 14Yz-16 

16Yz-17% 
20 u. (1) 

.... 

20 u. 17-18 

20 u. 11-12(2) 

\ 
nf" ~e T icf"ntif" 

.zaterdag 

.. 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

I 

H. Dunantiaan, 1 

' 

Pasteurlaan, 2 ; 

Pasteurlaan, 2 ! 

Pastemlaan, 2 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen (*) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag 

5. Stage in de verschillende afdelingen 
van ·het hoger niet-universitair 
onderwijs 
a. · voor de richtingen pedagogiek 

en orthopedagogiek ........... : . ... L. VAN LEEMPUT 90 u. 

b . voor de richtingen ontwikkelings-
en klinische psychologie en 
experimentele en theoretische 16Yz-17~ 
psychologie ....................... A. DE BLOCK 10 u. (2) 

c. voor de richting bedrijfs-
psychologie ....................... F. MUSSCHOOT 10 u. 17-18 

d. voor de richting sociale agogiek ..... G. DE BOCK 10 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de 3e Licentie 
(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

woensdag donderdag vrijdag 

14-17 

11-12(1) 

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 



V'l 
0'1 
0 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

I. Speciale cyclus in de socio-psychologie 
van het bedrijfsleven (1) .................. I P. CO ETSIER 

1' Stage (3) ................................. I P. CO ETSIER 

2. Speciale cyclus in de didactiek en didaxologie 
(geprogrammeerde instructie( )1) ........... I A. DE BLOCK 

2' Stage (3) ................................ I A. DE BLOCK 

3. Tweejaarlijkse cyclus in de ontwikkelings
psychologie : 
genese van de persoonlijkheid en 

60 u. 

60 u. 

beïnvloedingstechnieken (1) ....... : .. ...... I W. DE COSTER 160 u. 

3' Stage (3) ............................... . W. DE COSTER 

4. Tweejaarlijkse cyclus in Counseling (l) ..... 1. QUACKELBEEN75 u. 

4' Stage ................ · ................... I 1. QUACKELBEEI\ 

5. Tweejaarlijkse cyclus over Psychologische, 
sociale- en Experimentele pedagogiek (l) .... I R. VERBIST 175 u. 

5' Stage (3) ................................ I R. VERBIST 

(
0

) = totaal aantal uren per jaar 

10-12 
Laboratorium voor Toegepaste Psychologie, Tel. 24.02.24 

één jaar full-time stage 

I I 14-17 I I I 
Seminarie en Laboratorium voor Didactiek, Tel. 23.59.50 

Duur v.d. cyclus: 2 jaar 

één jaar full-time stage 

I I I I lw-12 
verdere inlichtingen bij de ,titularis Seminarie en Laboratorium 

voor Experimentele, Differentiële en Genetische Psychologie 
Tel. 25.75.71 - Duur van de cyclus: 2 jaar 

één jaar full-time stage 

I I 14-16 I I 
na afspraak met de titularis 

.f: 10-12 

Laboratorium voor Toegepaste Psychologie - Tel. 23.41. 77 

één jaar full-time stage 

I I 14-17 I I I 
Seminarie en Laboratorium voor Psychologische 

en Experimentele Pedagogiek, Tel. 25.66.50 

één jaar full-time stage 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

-

Pasteurlaan, 2 I 

Blandijnberg, 2 

!coupure Rechts, 16( 

H. Dunantlaan, 1 

(l) = Worden toegelaten: de licentiaten opvoedkundige wetenschappen, de licentiaten beroepsoriëntering en -selectie, de licentiaten in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen,_ alle richtingen · 
(3) = De studenten die eveneens de stages volgen van de respektievelijke cursussen, bekomen, naast een getuigschrift van postuniversitaire opleiding, een post-graduaat
specialisatie-getuigschrift. 



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 wettelijke 
en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kàndidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
-Ingenieur voor de scheikunde en· de landbouwindustrieën 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Licentiaat in de landbouwontwikkeling (*) 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs) 
- Doctor in de landbouwkundige wetenschappen 
- Getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie (*) 

' TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende 
Toelatingsexamen tot de graad van kandidaat landbouwkundig ingenieur: 

1. - Het programma van het toelatingsexamen tot de graad van kandidaat 
landbouwkundig ingenieur, dat werd vastgesteld. bij koninklijk besluit van 
5 juli 1965, omvat: 

1 a een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de kandi
daat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen voor die tot 
verschillende disciplines behoren, waaronder de kandidaat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 

3 ° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door de exa
mencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de kandidaat geko
zen onder de volgende: het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden zijn lands
taal als tweede taal te kiezen; 

4 °-de algemene geschiedenis; 

5 a de geschiedenis van België; 
6° de aardrijkskunde; 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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7 o de rekenkunde; 
go de algebra; 
9° de vlakke meetkunde; 

10° de meetkunde der ruimte; 
11 o de rechtlijnige driehoeksmeting; 
12° de natuurkunde; 
13 o de scheikunde; 
14 o de biologie. 

/ 

2. - Het peil van de kennis vereist .voor elk van de in art. 1 opgesomde 
vakken is bepaald bij het programma gepubliceerd in bijlage bij het besluit 
van 5 juli 1965. (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1965). 

3. - De houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften en 
diploma's zijn vrijgesteld van de on~ervraging over: 
1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3 o tot 6 o van art. 1 ; 
2 o één van de hiernavolgende 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 o tot 14 o van art. 1. , 
De keuze tussen de groep a en de · groep b wordt doo.r de kandidaat bepaald. 

4. - De hieronder opgesomde getuigschriften en diploma's geven aan
leiding tot de vrijstelling van ondervraging bepaald bij art. 3 : 

a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle afdelin
gen); 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij art. 11, 
2 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 examencommissie; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift, afdeling Latijn-Grieks, dat toe
gang verleent tot het examen van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte 
en economische afdeling; 

d) getuigschrift van de voorbereidende proef bepaald bij art. 10 van de wet
ten op het toekennen van de academische graden en het programma van de 

. universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, hetwelk toe
gang verleent tot het examen van kandidaat in de letteren en wijsbe-geerte; 

e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kandidaat in 
de handelswetenschappen; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische afdeling); 
g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moedertaal-geschiedenis; 
h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

Frans-geschiedenis; 
i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdelÎng 

Nederlands-Engels; 
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k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of wiskunde-fysica; 

l) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onde~wijs, afdeling 
wetenschappen-aardrijkskunde; 

.m)diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letterkundige 
vakken in de m~ddelbare scholen of diploma van regentes voor het onder
wijs in de letterkundige vakken in de middelbare scholen; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaanse talen 
in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onderwijs in de 
Germaanse talen in de middelbare scholen; 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de wetenschappe
lijke vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het 
onderwijs in de wetenschappelijke vakken in de middelbare scholen; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres : 
q) getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke Militaire 

school (afdeling «alle wapens» of «polytechnische afdeling»); 
r) getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van het exa

men van onderluitenant langs het kader (examen A); 
s) gehomologeerd diploma van een hoger secundaire technische school (alle 

afdelingen) of diploma van een hogere secundaire technische school (alle 
afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 3 o van de gecoördineerde wetten 
op het toekennen van de academische graden van het programma van de 
universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde 
commissie. 

B. Tot de wetenschappelijke graden van: 

1. geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs Oandbouwonderwijs): 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van ingenieur 
uitgereikt door een door de Staat erkende Faculteit van de Landbouwwe
tenschappen; 

2. doctor in de landbouwkundige wetenschappen: zij die sedert tenminste 
twee jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouwkundig inge
nieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën; 

3. licentiaat in de landbouwontwikkeling: de houders van een wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindustrieën, licentiaat in de wetenschappen 
(groep wiskunde, natuurkunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde, aard
rijkskunde, dierkunde of plantkunde), burgerlijk ingen_ieur of natuurkun
dig ingenieur, uitgereikt door een Belgische universiteit of door een daar
mede - bij toepassing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 
december 1949 gecoördï"neerde wetten op het toekennen van de academi
sche graden -gelijkgestelde inrichting, of door een examencommissie van 
de staat waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

C. Tot de speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie: de houders van een 
wettelijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig ingenieur of van 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
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OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

a) Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de wette
lijke graden van landbouwkundig ingenieur en/of ingenieur voor de scheikunde 
en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee studiejaren en twee 
examengedeelten. 

b) Landbouwkundig ingenieur. 
Het examen voor de graad van landbouwkundig ingenieur omvat de volgende 
vakken: 
Bl - grondige studie van de biologie; 
B2 - wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 - plantaardige en dierlijke produktie; 
B4 - ingenieurstechnieken; 
B5 - industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen; 
B6 - economie; 
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 1 0 - fytotechnie; 
B 11 - waters en bossen; 
B12 - tuinbouw; 
B13 - plantenbescherming; 
B14 - boerderijbouw; 
Bl5 - landbouweconomie en landbouwsociologie; 
B16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke
lingslanden; 
B 17 - ruimtelijke ordening; 
B 18 - wetenschappen van de bodem; 
B19 - toegepaste plantkunde; 
B20 - toegepaste dierkunde; (toegepaste hydrobiologie); 
B21 - vo~ding en dieetleer; 
Deze vakken zijn het voorwerp_ van drie proeven en van tenminste drie jaar stu
die. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrekking heeft 
op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een grondige studie. Dit 
werk wordt aan de examencommissie overgemaakt tegen een door haar vast te 
stellen datum. 

c) Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Het examen voor de graad van ingenieur voor de scheikunde en de landbou
windustrieën omvat de volgende vakken ·: 
Cl - theoretische en fysische scheikunde; 
C2 - analytische scheikunde; 
C3 - organische en biologische scheikunde; 
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C4 - landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
C5 - industriële biologie en industriële microbiologie; 
C6 - industriële natuurkunde; 
C7 - ingenieurstechnieken; 
C8 - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
Het omvat eveneens de grondige studie van de fundamentele en toegepaste 
aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie van een land
bouwnijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie jaar stu
die. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrekking heeft 
op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een grondige studie. Dit 
werk wordt aan de examencommissie overgemaakt tegen de door haar vast te 
stellen datum. 

d) Doctor in de landbouwkundige wetenschappen. 
Het examen voor de graad van doctor in de landbouwwetenschappen omvat 
het indienen en de openbare verdediging van een stelling en van een geschreven 
of gedrukt proefschirft over een vraagstuk dat verband houdt met één der vak
ken, die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen . 

.. 
e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige wetenschap

pen. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de 
landbouwkundige wetenschappen mag slechts afgelegd worden tenminste twee 
jaar na het bekomen van de overeenstemmende graad van landbouwkundig 
ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
Het omvat he.t indienen en het openbaar verdedigen van een proefschrift en van 
een aantal bijs~ellingen, alsmede het geven van · een openbare 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 o De geschiedenis der opvoedkunde; 
4 o 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 getuig
schrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een 
inrichting voor hoger technisch onderwijs. 
De examinandi moeten twee openbare lessen houden over onderwerpen, die 
vooraf door de examencommissie aangeduid worden en gekozen zijn uit het 
programma der inrichtingen voor hoger technisch onderwijs (landbouwonder
wijs). 
Het examen voor de graad van geaggregeerde kan terzelfdertijd afgelegd ·wor
den als de laatste proef van het examen voor de graad van ingenieur. 
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g) Speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstof van deze speciale studiën is het voorwerp van één examen en van ten
minste één jaar s~udie. · 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraagstuk dat 
verband houdt met de leerstof. 

h) Licentie in de landbouwontwikkeling. 
Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat een aantal cur
sussen en praktische oefeningen, ten belope van tenminste 1000 uur theorie en 
praktische oefeningen in totaal, verplicht te kiezen .uit diverse leerplannen ter 
verkrijging van één der graden van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur 
voor de scheikunde en de landbouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd 
wordt aan de Faculteit van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit 
te Gent. Voor de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, 
een aantal cursussen ten be~ope van maximum 300 u. theorie en praktische oefenin
gen vervangen worden door een of meerdere cursussen van gezamenlijk, tenminste 
dezelfde duur, te kiezen uit een of meerdere leerplannen tet verkrijging van een der 
graden van licentiaat, doctor, ingenieur of apotheker die aan de Rijksuniversiteit te 
Gent worden uitgereikt. 

Evenwel mag in het volledige leerplan geen enkele cursus worden opgenomen 
die reeds deel uitmaakte_ van het examen ter verkrijging van de graad op grond waar
van toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 

Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling omvat 
twee gedeelten en tenminste twee jaar studie. De verdeling van de inhoud van het 
leerplan over die twee jaar wordt door de bevoegde examencommissie bepaald. 

De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling in
dienen o.ver 'een vraagstuk dat behoort bij een of meer van de cursussen van hun 
leerplan. Deze verhandeling moet aan de examencommissie voor de door haar vast 
te stellen datum worden voorgelegd. 

In het hiernavolgend lesrooster zijn de vakken als volgt aangeduid : 
Landbouwkundig ingenieur 

Gemeenschappelijke vakken 

BI Grondige studie van de biologie; 
B2 Wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke produktie; 
B4 Ingenieurstechnieken; 
B5 Industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen; 
B6 Economie. 

Bijzondere vakken 

B7 Algemene landbouw; 
BB Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken; 
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B9 Veeteelt; 
richting a) Gematigde streken; 

b) Tropische streken; 
B 10 Fytotechnie; 
B 11 Waters . en bossen; 

richting a) Bosbouw; 
b) Ontwikkelingslanden; 
c) Natuurbeheer; 
d) Houttechnologie; 

B12 Tuinbouw; 
B13 Plantenbescherming; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

B14 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies; 

b) Cultuurtechniek; 
c) Tropische streken; 

B15 Landbouweconomie en landbouwsociologie; 
richting a) Landbouw; 

b) Tuinbouw; 
B16 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikkelings

landen; 
B17 Ruimtelijke ordening; 
B 18 Wetenschappen van de bodem; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

B19 Toegepaste plantkunde; 
B20 Toegepaste dierkunde (toegepaste hydrobiologie); 
B21 Voeding en dieetleer. 

Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Gemeenschappelijke vakken 

Theoretische en fysische scheikunde; 
Analytische scheikunde; 
Organische en biologische scheikunde; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
Industriële biologie en industriële microbiologie; 
Industriële natuurkunde; 

· Ingenieurstechnieken; 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 

Bijzondere vakken : 

Deze omvatten een grondig examen over ·de fundamentele en toegepaste aspec
ten van één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of van de technolo
gie van een landbouwnijverheid. 

Cl Theoretische en fysische scheikunde; 
C2 Analytische sc~eikunde; 
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C3 Organische en biologische scheikunde; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
C5 Industriële biologie en industriële microbiologie; 
C6 Industriële natuurkunde; 
C7 Ingenieurstechnieken; 
CS Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
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V'l 
0'\ 
\0 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 
L_ 

(*) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Beschrijvende meetkunde, analytische 
meetkunde en beginselen van de 8Y:-9Y:(l) 
infinitesimaalanalyse ...................... G. VANSTEENKISTE 8Y: -9Y: 12-13 

Praktische oefeningen .................... G. VANSTEENKISTE 9'l2-10Y: 

Algemene natuurkunde (l e deel) ........... Tit.: N. 8%-10(2) 8'l2 -10 

14-17 
Praktische oefeningen ...... , ............. Suppl.: R. BOUCIQUE (*)(2) 

Algemene scheikunde (l e deel) ............. N. 10-11% 10-11 'l2 10-11% 

Praktische oefeningen .................... N. 14-18 

Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. VAN 

Beginselen van de delfstofkunde ........... RUYMBEKE 10%-12% (30 uur,ljaar) 

Tit.: L. DE LEENHEER I Suppl.: M. VAN 
Praktische oefeningen .................... RUYMBEKE (30 uur /jaar) 

Beginselen van de dierkunde ( 1 e deel) . ..... A. GILLARD 14-16(1) 

Praktische oefeningen .................... A. GILLARD 114-16(1)(*) 16-20(1) 
(30 uur/jaar) (*) 

8%-10 
Plantkunde (l e deel) ...................... N. (1) (114 uur/twee jaar) 

Praktische oefeningen .................... N. 14%-17 (45 uur /jaar) 

in groepen ( 1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

16-18 Coupure, 533 

Rozier, 44 

8%-11% (2) 
(2)(*) Rozier, 44 

Led., 35 

Led., 35 

14-16 Coupure, 533 

15-18(*) Coupure, 533 

Coupure, 533 

10t2-12liz 
(*) Coupure, 533 

8%-10 
(l) Led., 35 

Led., 35 



VI 
-.l 
0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ........ P. COETSIER 10 112-12(2) 

2. Beginselen van staat- en sociale 9\l:z-11(1) 
hu~houdkunde .......................... A. VERKINDEREN 15-16(1) 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening, de wiskundige statistiek en .. 
de biometrische wetten ................... G. VANSTEENKISTE 8112 -10(2) 

3' Praktische oefeningen .................... G. VANSTEENKISTE 8112-9112 (2) 

4. Systeemdynamica ........................ G. VANSTEENKISTE 8112 -9\l:z (1) 

4' Praktische oefeningen .................... G. VANSTEENKISTE 9\l:z-10~ (1) 

5. Mechanica: cinematica, statica, dynamica ... N. 

5' Praktische oefeningen .................... N. 11112 -12(2) 

Tit.: N. 11112 -13(1) 8Yz-10(1) 
6. Algemene natuurkunde (2e deel) ........... Suppl. : R. BOUCIQUE 10-11112 (2) 

6' Praktische oefeningen .................... Tit.: N. 8112-11% (2) 
Suppl.: R. BOUCIQUE 

7. Algemene scheikunde (2e deel) ............. N. SCHAMP 8\l:z -9% (l) 8Yz-10%(l) 

7' Praktische oefeningen ................... .. N. SCHAMP 14-18(2)* (60uur/jaar) 

8. Beginselen van de aardkunde en van de 14%-15% 
fysische aardrijkskunde ................... L. DE LEENHEER (l) 14-15(1) 

15\l:z-17% 15-17 
8' Praktische oefeningen .................... L. DE LEENHEER (I)(*) (I)(*) 

8" Idem (veldoefeningen) .................... L. DE LEENHEER dag en uur later te bepalen 

I I I 
{l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Coupure, 533 

10%-12(2) Coupure, 533 

12-13(2) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

8"Y:!-10 Rozier, 44 

10-11(1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

14-15\l:z (l) Coupure, 533 

14-18(2)* Coupure, 533 

Coupure, 533 

} Coupure, 533 
(45 uur /jaar) 

Coupure, 533 

I 



V. 
......] 

9. 

9' 

10. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Beginselen van de dierkunde' (2e deel) ...... A. GILLARD 14-16(2) Coupure, 533 ' 

Praktische oefeningen ................... A. GILLARD (60 uur/jaar) 16-18(2) 14-18(2)* Coupure, 533 

1Ph-12Yz 1 Pit -12Yz 1H~ -12 Yz 
{1) (I) (1) 

Plantkunde (2e deel) ..................... N. 8%-10(2) (114 uur /twee jaar) Led .. , 35 
---

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) in groepen 



VI 
.......] 
N 

/ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e 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 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(deel I) ................................. L. BAERT 18 ma: 9%-1 Ph (2) 

do.: 8'12-9%(1) 
2. Algemene landhuishoudkunde ............. L. MARTENS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 ma. : 81h -9'12 (2) 

3. Bloementeelt (deel I) ..................... G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 10%-11'12 (1) 

3' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 15-16(1) 

4. Fruitteelt (deel I) ......................... G. BOESMAN 12 13 15b vrijd.: 15-16(1) 

4' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 16-17(1) 

5. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt ....... G. BOESMAN 12 15b Di. : 16-18(1 ) 

5' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 15b za.: 8%-11'12 (6)(1) 

6. Sierboomteelt (deel I) ..................... G. BOESMAN llc 12 13 15b vrijd.: 16-17(1) 

6' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 11c 12 13 15b ma.: 14-15(1) 

7. Algemene analytische scheikunde (deel I) ... A. COTTENIE 18 21 wo.: 11%-12%(1) 
vrijd.: 11%-12%(1) 

7' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE 18 21 vrijd. : 14-19(2) 

21 vrijd:: 10'12-11% (2) 

8. Bemestingsleer ........................... A. COTTENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 8%-10'12(2) 

9. Bodemfysica (deel I) ....... ............... M. DE BOODT 7 8 10 12 13 14 17 18 
bc ma.: 8Vz-9%(1) 

--- -- L ______ -

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (6) = eerste vijf weken (*) = plaats: Coupure, 533 (6) = om de 14 dagen tweede donderdag 



VI 
.....,J 
w 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B · B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10. Agrarische bodemkunde ................. Tit.: L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 wo.: 8'12 -9~ (1) 
Suppl.: 
M. VAN RUYMBEKE do.: 10Yz:ll~(2) 

10' Praktische oefeningen ....... , ............ Tit. : L. DE LEENHEER 9 11 12 13 17 18 20 do.: 14-18(2)(18) 
Suppl. :: 
M. VAN RUYMBEKE 7 8 10 14 15 16 do.: 14-16(2)(18) 

11. Agroclimatologie ........................ L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 10Yz-11Yz (1) 
bc 

11' Praktische oefeningen ................... L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 , 14 15 16 17 18 20 do.: 17-18(1) 
bc 

12. Agrarische veldbodemkunde .............. L. DE LEENHEER 7 8 10 ll 14 15 16 17 18 do.: 14-18 
abc bc (2)(17) 

13. Toegepaste limnologie en hydrobiologie ... J. DE MAESENEER 20 di.: llYz -12%(1) 
WO.: 10%-11'/z (1) 
vrijd.: 9~-10%(1) 

13' Praktische oefeningen ................... J. DE MAESENEER 20 do.: 14-15(1) 
di.: 9~-12'12(2) 

14. Beginselen van de algemene wetgeving ..... R. DE MEYER 7 9a 11 12 14 15 di.: 14-16(1) 
abc ab 

15. Algemene boekhoudkunde ............... N. 7 9 10 12 14a 15 16 di. : 8~ -1 Q\,4 (1) 

15' Praktische oefeningen ....... : ........... N. 7 9 10 12 14a 15 16 vrijd-.: 16-17(1) 

16. Tuinbouwboekhoudkunde ................ N. 15b vrijd.: 10'12-11~ (2) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (18) = om de 14 d. eerste dood. (17) = om de 14 d. tweede donderdag (*) = plaats: Coupure, 533 



VI 
-.) . 
~ 

17. 

18. 

18' 

19. 

19' 

20. 

21. 

21' 

22. 

22' 

.23. 

23' 

24. 

(1) 
(7) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef landbouwkundig ingenieur · (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

Algemene veeteelt (deel I) ....... .. ........ H. DOORME 

Begrippen van ontleedkunde van de H. DOORME 
huisdieren ............................... 

Praktische oefeningen ................... H. DOORME 

Toegepaste tropische plantensystematiek ... J: SCHALCK 

Praktische oefeningen ................... J. SCHALCK 

Methodiek ............................. G. GENIE 

Algemene insektenteer ................... A. GILLARD 

Praktische oefeningen ................... A. GILLARD 

Limnologie ............................. A. GILLARD 

Praktische oefeningen ................... A. GILLARD 

Dendrologie (deel I) ..................... R. GOOSSENS 

Praktische oefeningen ................... R. GOOSSENS 

Dendrologie (deel II) .................... R. GOOSSENS 
-

-----

eerste halfjaar 
eerste tien weken 

(2) tweede halfjaar (*) 

B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 

7 8 9 10 

7 9 

7 9 

8 11 12 

8 11 12 

7 8 9 10 12 

7 8 10 11 12 
abc 

7 8 10 11 12 
abc 

9 11 
abc 

9 11 
abc 

11 

11 

11 

plaats: Coupure, 533 (9) 

B B B B B B B B B 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

14 15a 16 21 do.: 14-15(1) 
ma.: 11-12(2) 

15a 21 ma.: 10%-11% (1) 
di.: 111h-12Yz(2) 

15a 21 vrijd.: 15-16(1) 
ma.: 10-11(2) 

16 17 18b wo.: 9Yz-1Jih(l) 

16 17 18b do.: 9lf2 -10Yz(l) 

13 14 15 16 18a 20 21 di. : 101/2 -11% (1) 

13 16 20 ma.: 17-18(2) 

13 16 20 di.: 15-18(2)(7) 

17 20 do.: 11% -12Y2{1) 

17 20 ma.: 15-17(1)(3) 

17 ma.: 10Y2-1 Ph (1) 

17 wo.: 14-17(1)(9) 

ma.: 8% -9%(1) 
ma.: 11%-12% (1) 

laatste vijf weken (3) eerste zeven weken 



VI 
-....J 
VI 

25. 

26. 

26' 

27. 

27' 

28. 

28' 

29. 

29' 

30. 

31. 

31, 

32. 

32' 

33. 

33' 

(*) 
(2) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B 
7 8 9 10 

Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) R. GOOSSENS 

Hydraulica (deel I) ..... . ...... . ......... G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 

Hydraulica (deel 11) ............. . ....... G.A. HEYNDRICKX 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX . 

Topografie (deel I) ...................... G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 

Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën ' .................... Germ. HEYNDRICKX 

Praktische oefeningen ................... Germ. HEYNDRICKX 

Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht ....................... Germ. HEYNDRICKX 

Begrippen van fysiologie van de huisdieren . G.PEETERS 7 8 9 10 

Praktische oefeningen ................... G. PEETERS 7 8 9 10 

Landbouwwerktuigkunde (deel 1) ......... J. MOERMAN 

Praktische oefeningen ................... J. MOERMAN 

Nijverheidsnatuurkunde, partim : elektronica P. MOERMAN 

Praktische oefeningen ................... P. MOERMAN I 

plaats: Coupure, 533 
tweede halfjaar 

(* *) = plaats : Plat., 22 
(3) = ·eerste zeven weken 

(10 = eerste tien weken 
(4) = laatste acht weken 

B 
11 

lt . 

11 

11 

B B B B B B B B B B 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 14 15 16 17 18 20 

12 14 15 16 17 18 20 

14 18 

14 18 

12 14 16 17 18 20 

12 14 16 17 18 20· 

15a 

15a 

14 

13 14a 15 16 21 

13 14a 15 16 21 

14 

14 

15 

15 

(1) = eerste halfjaar 
(8) = 15 uur later te bepalen 

dagen en uren 

di.: 10llz-12llz(2) 
do.: 9llz-1011z(2) 

vrijd.: 1011z-11llz (I) 

ma.: llllz -12Vz(l) 

wo.: 8llz-91h(2) 

di. : 8Yz -9Vz (2) 

vrijd.: 14-15(1) 

15 uur/jaar 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9 'h -1011z(2) 

vrijd.: 10'h-1211z (2) 

vrijd.: 1111z-1211z(l 

za.: 11'12-12'12(1) 

(8) 

do.: 15-17(1) 

vrtjd.: 14-16(2) 

wo.: 14-16(1)(3) 

wo.: 16-18(1.)(3) 



VI 
-....1 
0"1 

34. 

35. 

35' 

36. 

37. 

37' 

38. 

38' 

39. 

40. 

40' 

41. 

41' 

·(·> 
(2) 

- FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

Nijverheidsnatuurkunde, partim: koel- en 
droogprocessen, luchtconditionering ....... P. MOERMAN 

Algemene I~ndbouw van de tropische en 
subtropische streken .............. . ... . .. F. PAUWELS 

Praktische oefeningen . ...... . ........... F. PAUWELS 

Landhuishoudkunde van de tropische en 
subtropische streken (deel I : inleiding) .. . . F. PAUWELS 

Mariene biologie .. . ........... . .... .. ... G. PERSOONE 

Praktische oefeningen ................... G. PERSOONE 

Elektriciteit (deel I) . .. . ................. N. 

Praktische oefeningen . . ................. N. 

Studie en technologie van de materialen ... Tit.: N. 
Suppl. : M. DE 
BRUYCKERE 

Weerstand van de materialen (deel I) ...... N. 

Praktische oefenîngen ................... N. 

Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten ...................... J. SCHALCK 

Praktische oefeningen ................... J. SCHALCK 
I 

plaats: Coupure, 533 
tweede halfjaar 

(**) = plaats : Plat., 22 
(3) = eerste zeven weken 

B B B B B · 
7 8 9 10 11 

8 9b 11b 

8 9b 11b 

8 9b 11b 

9a 

11 

11 

( 1 0) = eerste tien weken 
(4) = laatste acht weken 

B B B B B B B B B B 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

14 

13b 14c 16 18 

13b 14c 16 . 18 

13b 14c . 16 18b 20 

20 

20 

14 

14 

14 

14 

14 

(1) = eerste halfjaar 
(8) = 15 uur later te bepalen 

dagen en uren 

vrijd.: 15-16(1) 
wo.: 14-16(1)(4) 

.. di.: 16-18(1) : 

vrijd.: 17-18(1) 

ma.: 16-17(2) 

~o.: 11%-12l,.l(2)(** 

(8) 

wo.: 10%-11% (1) 

wo.: 9Yz-101~(1) 

di.: 15-17(2) 

do.: 9%-10%(1) 

ma.: 9%-101,-1(1) 

do.: 14-16(1) 

ma.: 9%-11% (2) 



VI 
-..l 
-..l 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e 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 

42. Organische scheikunde (deel I) ........ . .. N. SCHAMP lid 21 ma.: IO'h-1 Hlz 
- do.: IO'h-ll'h (I) 

ma.: 14-17(1)(3) 
di.: 14-19(1)(3) 
do.: 17-19(1)(3) 

42' Praktische oefeningen ................... N. SCHAMP 21 vrijd.: 14-18(1) 

42" Praktische oefeningen ......... . ......... N. SCHAMP lid ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

43. Algemene plantenteelt ....... . ........... N. (1. STRIJCKERS) 7 8 9a 10 12 13 14 15 16 17 18 21' di.: ll'h -12'h (I) 

-· vrijd.: 9l..i-I0%(1) 

44. Toegepaste erfelijkheidsleer .............. N. 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 wo.: ll'h -12'h (I) 
vrijd.: ll'h -12'h (I) 

45. Enzymenleer (deel I) .................... L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8'h-9'h(l) 

46. Inleiding tot de planteziektenleer .......... W. WELVAERT 7 8 10 11 12 13 16 di. : 8'h -9'h (2) 

46' Praktische oefeningen ................... W. WELVAERT 7 8 10 11 12 13 16 vrijd.: 15-17(2)(4) 

47. Motoren ............................... J. VAN LANCKER 14 ma.: 14-15(1) 
wo. : 11 'h -12 'h (1) 

48. Tuinbouwmachines ..•. .................... J. VAN LANCKER 14a ma.: 8'h-9'h(l) 
do.: 11'h-12'h(l) 

48' Praktische oefeningen ................... J. VAN LANCKER 14a do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

49. BosboUw (deel I) ............. · ........... M. VAN MIEGROET 11 17 di.: 8'h -11'h (1) 
wo.: 14-17(1) 

-- --------- ---- --- -- - - - , __ __ 

(I) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (*) plaats: Coupure, 533 (4) laatste acht weken 



VI 
......:1 
00 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen 1. 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 

49' Praktische oefeningen .... ............... M. VAN MIEGROET 11 wo.: 81!2-121!2(2) 

11 wo. 14-17(10) 
abc 

50. Inleiding tot de bosbouw ................ M. VAN MIEGROET 12 13 15 18 ma.: 14-16(2) 

st.' Algemene biochemie ..................... R. VAN PARIJS 7 8 9 10 11 12 13 18 do.: 1 Ph -121!2(2) 
a cd vrijd.: 81!2-101!2(2) 

52. Biochemie (deel I) ............ .. ...... . .. R. VAN PARIJS 20 21 wo.: 91!2-101!2(1) 
di.: 9%-101h{l) 
do.: 9%-10%(1) 

52' Praktische oefeningen ................... R. VAN PARIJS 20 21 ma.: 14-17(1)(4) 
di.: 14-18(1)(4) 

vrijd.: 15-19(1)(4) 

53. Toegepaste biometrie en steekproef- Tit.: G. VAN 
technieken ............................. STEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 ma.: 17-18(1) 

Suppl. : A. ROTTI 

53' . Praktische oefeningen ................... Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 ma.: 18-19(1) 
Suppl. : A. ROTTI di.: 14-15(2) 

54. Matrixtechnieken en statistische identificaties G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 wo.: 9%-10Y:(2) 

55. Computerscience ........................ G. VANSTEENKISTE 8 9 14 15 16 17 20 21 vrijd.: 8~-91!2(1) 

56. Algemene mikrobiologie ................. A. WILSSENS 7 8 9 10 12 13 16 17 18 20 21 ma.: 9%-101!2(1) 
vrijd. : 101!2 -111!2 (2) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure, 533 (10) eerste 10 weken 



VI 
-...J 
\0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

BIB I BIB I BI BIB I BIB I BIB I BIB I BIB 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

56' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I A. WILSSENS 71819110 121 13 16 I 17 I 18 20 I 21 do.: 15-17(1) 

57. Algemene Voedingsleer I N. 7 9 I 10 15 I 16 21 I za.: 8~-11~ (l) 

(1) 

(deel I. basisbegrippen) ................. . 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer 
cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij zijn gehouden hun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de Je proef .aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan de deken van 
de jacuttett. 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 533 



VI 
00 
0 

1. 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

8' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 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 

Landelijke ordening en streekplanning . ..... M. ANSELIN 17 di.: 14-16(1) 

Theoretische en fysische scheikunde deel II . L. BAERT 18 di.: 8~ -9~(2)(3) 
do.: 8~-9~(2)(4) 

Praktische oefeningen .. . ........... . ..... L. BAERT 18 do.: 14-18(2)(4) 

Landbouwbedrijfsleer ....... ............. L. MARTENS 7 9 10 14 15a 16 17 ma.: 9~-10V!(l) 
di.: 1 Ph -12lf2 

Praktische oefeningen .................... L. MARTENS 7 9 10 15a 16 17 di.: 16-18(2) 
do.: 14-16(1) 

Methodes van onderzoek in de 
landhuishoudkunde .. . .......... . . . ..... L. MARTENS 9 15 16 do.: 9Yz -11 Yz (1) 

Praktische oefeningen ......... . .......... L. MARTENS 9 15 16 vrijd.: 14-16(2) 

Fruitteelt (deel Il) ..... . ... . .......... . ... G. BOESMAN 12 15b ma.: 14-15(1) 

Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 15b za.: 8V!-10lf2(1) 

Sierboomteelt (deel Il) .................... G. BOESMAN 11c 12 15b vrijd.: 9~-10~(2) 

Praktische oefeningen . . .................. G. BOESMAN 11c 12 15b do.: 14-18(2)(3) 

Bloementeelt (deel Il) ............ ... ...... G. BOESMAN 12 15b ma.: 9lf2-10~{1) 

Praktische oefeningen ........... .. ...... . G. BOESMAN 12 15b za.: 10%-12%(1) 

Groenteteelt (deel I) ...................... G. BOESMAN 7 10 12 13 15 vrijd.: 11~ -12~(1) 

Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 15b wo.: 8%-12~ (1)(3) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (*) plaats : Coupure, 533 (4) laatste acht weken 



----

VI 
00 

9. 

10. 

10' 

11. 

12. 

12' 

13. 

13' 

14. 

14' 

15. 

15' 

16. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-- - --- . --, -..-o:--- ~ 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) -- - -- - - - --- - -

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

8 8 8 B B 8 8 · 8 8 8 8 8 8 8 8 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Algemene analytische scheikunde (deel 11) A. COTTENIE 18 vrijd.: 10~ -11~ (1) 

Analytische agrochemie (deel I) .. .. ....... A. COTTENIE 18 20 21 ma.: 9~-11~ (2) 

Praktische oefeningen ................... A. COTTENIE 18 20 21 di.: 8~-13(2)(4) 
di.: 15-18(2)(4) 

Bemestingsleer ........... . ............ ... A. COTTENIE 11a do. : 8~ -101/z (2) 

Bodemfysica (deel 11) .................... M. DE BOODT 17 18 wo.: 14-16(2) 

Praktische oefeningen ................... M. DE BOODT 18 wo.: 16-19(2) 

Geomorfologie .......................... M. DE BOODT 11b 17 18 do.: 14-18(2)(3) 
(30 uur/jaar) 

Praktische oefeningen .................... M. DE BOODT 11b 17 18 -· 30 uur/jaar -
Bospedologie ........................... M. DE BOODT 11 di.: 10~-12~(2) 

abc 

Praktische oefeningen .... . .............. M. DE BOODT 11 30 uur/jaar 
abc 

Tuinbouwbodemkunde . .................. M. DE BOODT 12 18 do.: 9~-11(1) 

Praktische oefeningen ................... M. DE BOODT 12 18 15 uur/jaar 

Bodemclassificatie .................... . .. Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. VAN 
RUYMBEKE 11b 18 di.: 9%-10~(1) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (9) laatste vijf weken (*)- = plaats: Coupure, 533 



.. 

VI 
00 
N 

16' 

17. 

17' 

18. 

19. 

20. 

20' 

21. 

22. 

23. 

24. 

(I) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B 
7 8 9 10 

Praktische oefeningen ........... .. ...... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. VAN 
RUYMBEKE 

Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ..... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. VAN 
RUYMBEKE 8 

Praktische oefeningen . ·: ............. . .. Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. VAN 
RUYMBEKE 8 

Fytosanitaire wetgeving . . ................ R. DE MEYER 

Landbouwwetgeving . ..................... R. DE MEYER 7 9 

Algemene boekhoudkunde (enkel in 80-81) .. N. 

Praktische oefeningen (enkel in 80-81) ... . .. N. 

Tuinbouwboekhoudkunde ................ N. 

Tuinbouweconomie (deel I) .............. N. 

Tuinbouweconomie (deel 11) .............. N. 

Virologie in verband met milieu- Tit. : A. DEVOS 
verontreiniging .......................... Suppl.: M. PENSABRT 

(2) = tweede halfjaar (4) laatste acht weken eerste halfjaar 
eerste zeven weken (1 0) = eerste tien weken (9) = laatste vijf weken 

B B B B B B B B B B B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

11b 18 

13 17 

14b 15 17 

12 

12 

12 

12 15b 

15b 

20 
-- -

(*) plaats: Coupure, 533 

, I 

dagen en uren 

ma.: 14-17(1)(9) 

di.: 10~ -11 ~ (1) 

do.: 9~-10~(1) 

do.: 14-16(1)(3) 

di.: 16-17(2)(10) 

di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

di.: 8~-10~(1) 

vrijd.: 16-17(1) 

vrijd. : 10~ -11 ~ (2) 

ma . : 14-16(2) 
vrijd.: 9~-1 Ph (1) 

di.: 10%-11~(2) 
di.: 16-18(2) 

vrijd.: 8~-101/z(l)(3 
Casinopl., 12 



VI 
00 
w 

25. 

25' 

26. 

26' 

27 . 

27' 

28. 

29. 

30. 

30' 

31. 

31' 

32. 

33. 

33' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
- . -- -

-- -

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Bijzondere veeteelt (deel I) .............. . H. DOORME 7 9 10 15a 

Praktische oefeningen ·················· . H. DOORME 7 9 10 15a 

Microbiologie van de levensmiddelen . ... .. A. HUYGHEBAERT 21 

Praktische oefeningen .. ................. A.HUYGHEBAERT 21 

Plantecologie en toegepaste ecofysiologie .. J. SCHALCK 7 8 10 11 12 13 16 17 18 20 

Praktische oefeningen . ...... . .... . ...... J. SCHALCK 7 8 10 11 12 13 16 17 18 20 

Algemene en systeemecologie ............. J. SCHALCK 8 9 11 13 14 15 16 18 20 
bc 

Plantensociologie ....................... J. SCHALCK 10 11 12 13 17 18 

Dierlijke plantenparasieten (deel I) ...... . . Tit. : A . GILLARD 
Suppl.: C . PELERENTS 7 8 10 12 13 16 

Praktische oefeningen ...... . ............ Tit. : A. GILLARD 
Suppl.: C. PELERENTS 7 8 10 12 13 16 

Levensmiddelenchemie .. . ................ A.HUYGHEBAERT 21 

Praktische oefeningen .... . ......... . .... A.HUYGHEBAERT 21 

Cultuurtechniek (deel I) .................. G.A. HEYNDRICKX 7 10 12 14 15 17 18 20 

Cultuurtechniek (deel 11) ..... : ...••...... G.A. HEYNDRICKX 14 18 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX 14 18 
- --

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats : Coupure, 533 (3) eerste zeven weken 

dagen en uren 

ma. : 15-16(2) 
vrijd.: 101/2-llllz(l) 

wo.: 10-12 

vrijd.: 8Yz-10Yz(l) 

woe.: 14-18(1)(3) 

do.: 16-18(1) 

ma. : 11 Yz -12Yz(l) 

do . : 10Yz-12Yz(2) 

vrijd.: 16-18(2) 

vrijd.: 14-15(1) 

di.: 10Yz-11Yz (1) 

di. : 10 Yz-11 Yz (1) 
wo.: 10Yz-11Yz (1) 

ma.: 14-16(2) 

ma.: 17-18(1) 

vrijd. : 18-19(2) 

vrijd.: 14-16(2) 



IJl 
00 
~ 

J 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

~ 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

34. Cultuurtechnische bouwwerken (deel I) .... O .A . HEYNDRICKX 14 

34' Praktische oefeningen ...... -............. O.A. HEYNDRICKX 14 

14 
bc 

35. Hydraulica (deel 111) . .. ............ . .... O.A. HEYNDRICKX 14 18 

35' Praktische oefeningen ............ . · ....... O.A. HEYNDRICKX 14 18 

36. Topografie (deel 11) .. . .................. O.A. HEYNDRICKX 11 14 16 

36' Praktische oefeningen .... . ............ . . O.A.HEYNDRICKX 11 14 16 

37. Cultuurtechniek voor de warme streken ... O.A. HEYNDRICKX 8 14c 16 

38. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrie<!n .... ................ Oerm. HEYNDRICKX 9 14 16 17 21 

38' Praktische oefeningen ....... . ........... Oerm. HEYNDRICKX 9 14 17 21 

39. Nijverheidsnatuurkunde, partim: 
warmteoverdracht ....................... Oerm. HEYNDRICKX 8 

40. Natuurbehoud ..................... . .... J. HUBLE 11c 

41. Scheikundige bestrijdingsmiddelen ....... . R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 17 20 21 

41' Praktische oefeningen ................... R. KIPS 8 13 20 21 

·' 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (20) 30 uur/jaar op afspraak Led., 35 

'dagen en uren 

wo.: 10lf2-ll% (1) 
do . : 9lf2-10lf2(2) 

vrijd. : 16-18(2) 

ma.: 16-19(2) 

do.: llYJ -12lf2(1) 

vrijd. : 17 -18(1) 

vrijd . : 1P/z-12lf2(1) 
wo.: 9lf2-10lf2(2) 

za.: 8lf2-10lf2(2) • 

di. : 16-17 (1 ) 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9lf2-10Y:(2) 

vrijd.: 10Y2-12lf2(2) 

vrijd.: 11lf2 -12lf2 
(1) 

(20) 

di.: 17-18(1) 
do.: 11lf2-12lf2(1) 

di.: 8lf2-12lf2(2)(3) 



VI 
00 
VI 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-- - ----- -. 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
- - -~ 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen· en uren 

B 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 

42. Belgische wetgeving en internationale nor- vrijd.: 11-12'h(l)(3) 
men in verband met milieuverontreiniging . . P . KLUYSKENS 20 Univ., 8 

43. Veevoeding . . ............... . ...... . .... · N. 7 9 10 15a 21 za.: 81/2-lO'h(2) 

43' Praktische oefeningen . ........ . . . ....... N. 7 9 10 15a 21 wo.: 14-18(2)(3) 
za.: 10V2-12'h(2) 

44. Algemene voedingsleer (deel li : grondige 
studie) .... ... .. .... . . . ............ . .. .. . N. 7 9 10 21 vrijd.: 8%-10~(1) 

44' Praktische oefeningen ....... . . . ......... N. 9 21 do.: 14-18(2) 

~5. Landbouwwerktuigkunde (deel ll) ...... . . J. MOERMAN 14 ma .. : 11'h -12lf2 (1) 

.... ma.: 15-17(1) 
di.: 15-16(1) 

45' Praktische oefeningen ......... . ......... J. MOERMAN 14 di.: 16-18(2) 

14a di.: 14-16(2) 

46. Nijverheidsnatuurkunde, partim : elektronica P. MOERMAN 14a wo.: 14-16(1)(3) 

46' Praktische oefeningen ...... . ............ P. MOERMAN 14a wo. : 16-18(1 )(3) 

47. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog wo.: 14-16(1)(4) 
processen, luchtconditionering) .. . . . . . .. . . P. MOERMAN 8 vrijd.: 15-16(1) 

48. Agrarische sociologie van de tropische en I 

subtropische streken ......... . ........... F. PAUWELS 8 14c 16 vrijd.: 8lf2-10Y2(1): 

49. Plantenteelt van de tropische en sub- di.: 14-15(1) 
tropische streken (deel I : wo.: 8lf2-9'h(*)(l) 
Eenjarige gewassen) ..................... F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b ma.: 14-15(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (4) = laatste acht weken (*) = plaats : plaats : Coupure, 533 



VI 
00 
0'1 

49' 

50. 

50' 

51 

51' 

52. 

52' 

53. 

53' 

54. 

54' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ' 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Praktische oefeningen ................... F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

Biologisch onderzoek van milieu-
· verontreiniging .......................... G. PERSOONE 20 

Praktische oefeningen ................... G. PERSOONE 20 

Boerderijbouwkunde (deel I) ............. Tit.: N. 7 9 14 15a 17 
Suppl.: M. 
DEBRUYCKERE 

Praktische oefeningen ................... Tit.: N. 7 9 14 15a 17 
Suppl.: M. 
DEBRUYCKERE 

Elektriciteit (deel II) ..................... N. 14a 

Praktische oefeningen ................... N. 14a 

Gewapend beton ........................ N. 14 

Praktische oefeningen ................... N. 14 

Weerstand van de materialen (deel II) ..... Tit.: N. 
Suppl.: M. 
DEBRUYCKERE 14 

Praktische oefeningen ................... Tit.: N. 14 
Suppl.: M. 
DEBRUYCKERE 

-· 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 533 

dagen en uren 

ma.: 15-16(2) 

wo.: 10Vz-1Ph (2) 
Plat., 22 

wo.: 14-18(2) 
do.: 14-18(2) 

Plat., 22 

ma. : 1 m~ -11% ( 1) 
di. : 10 lh-11 Vz (2) 

di.: 8Vz-10Vz(2) 

vrijd.: 81!z-11l!z (1) 

do.: 15-16(1) 

vrijd.: 14-15(1) 

di.: 17-18(1) 

di.: 9Vz-111!z (I) 

wo.: 111!z-121!z(l) 
do.: 14-15(2) 

-



VI 
00 
-l 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
,, 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 l.l 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

55. Bosbouwtechniek en bosexploitatie wo.: 11%-12%(2) 
(deel I) ............................ • .... J. SCHALCK 11 vrijd.: 16-17(1) 

55' Praktische oefeningen ................... J. SCHALCK 11 wo.: 16%.-17%(2) 
vrijd.: 17-18(1) 

56. Houttechnologie (IIa) .................... J. SCHALCK 11d ma.: 14-16(1) 
+ 30 uur /jaar 

56' Praktische oefeningen ................... J. SCHALCK lld ma.: 10Yz-11lf2(1) 
+ 15 uur/jaar 

57. Organische scheikunde (deel I) ............ N. SCHAMP 20 ma. : 10%-11 Yz (1) 
~e. . HHl ll*fl-}-

57' Praktische oefeningen ................... N. SCHAMP 20 di.: 13-17(1)(3) 
ma.: 14-17(1)(5) 

58. Organische scheikunde (deel ll) ........... N. SCHAMP 11d 21 ma.: 8lf2-9Yz(2) 
do.: 10'h-12(2)(5) 

58' Praktische oefeningen ................... N. SCHAMP 11d 21 di.: 14-18(1)(4) 

21 vrijd.: 14-18(1)(4) 

59. Plantenveredeling ....................... N. 7 8 10 12 13 16 do.: 8Yz -9Yz (2) 
ma.: 8lf2-9%(2) 

59' Praktische oefeningen .. : . ............... N. 7 8 10 12 13 16 do.: 9lf2-10Yz(2) 

60. Landbouwplantenteelt (deel I) ............ J. STR YCKERS 7 9a 10 13a 14ab 15a 18a 20 vrijd.: 15-17(1) 

60' Praktische oefeningen ..... , ............. J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a wo.: 9-10 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste acht weken (•) plaats: Coupure 533 (3) eerste zeven weken 
(5) = zesde tot vijftiende week 



VI 
00 
00. 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B 
I 7 8 

61. Ecologie van de landbouwgewassen ..... · .. J. STRYCKERS 7 

62. Proeftechniek ........................... J. STR YCKERS 7 8 

63. Zaadkennis ............................. J. STRYCKERS 

63' Praktische oefeningen ................... J. STRYCKERS 

64. Algologie .............................. P. VAN DER VEKEN 

64' Praktische oefeningen ............. , ..... P. VAN DER VEKEN 

65. Planteziekteleer ....................... ; . W. WELVAERT 

65' Praktische oefeningen . .... ............. ·. W. WELVAERT 

66. Arbeidsleer ............................. J. VAN LANCKER 

67. Landbouwmachines ..................... J. VAN LANCKER 7 8 

67' Praktische oefeningen ................... J. VAN LANCI(ER 7 8 

68. Motorcultuur ........................... J. VAN LANCKER 7 

68' Praktische oefeningen ................... J. VAN LANCKER 7 

69. Vervoermiddelen ......................... J. VAN LANCKER 

70. Bosbouw (deel 11) ....................... M. VAN MIEGROET 

··-. 

( 1) = eerste halfjaar 
(21) = eerste zes weken 

(2) = tweede halfjaar (4) laatste acht weken 
(5) = zesde tot vijftiende week 

B B B B 
9 10 ll 12 

9a 10 

9 10 12 

10 

10 

10 

10 

11 

(*) 

B B B B B B B B B 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

· 13 18a di.: 15-16(1) 

13 14 16 18 ma.: 8~ -9~ (1) 

13 vrijd.: 14-15(2) 

13 vrijd.: 15-16(2) 

20 di. :15~-18~(2)(11) 

20 vrijd.: 10-12(21)(2) 

13 di.: 14-16(2) 

13 ma.: 9Yz-11~ (2) 
do.: 14-16(2) 

14a 15 di.: 11-12(1) 

13a 15a 16 vrijd.: 10~-12Yz(2) 

13a 15a 16 do.: 16-18(2)(3) 
+ 15 uur/jaar 

14 ma.: 9Yz-10~(2) 

14 ma. : IOYz-11 Yz (2) 

14a di.: 8Yz-9%(1) 

17 ma.: 8%-11% (2) 
do.: 8%-11%(1) 

plaats: Coupure 533 (3) eerste zeven weken 



VI 
00 
\0 

70' 

71. 

71' 

72. 

73. 

74. 

74' 

75. 

75' 

76. 

76' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWÊTENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Praktische oefeningen ... ................. M. VAN MIEGROET 11 

Statistische moqellen . in de biotechniek .... Tit.: G. VAN-
STEENKISTE · 11 
Suppl. : A. ROTTI 7 8 9 10 abd 12 13 15 16 17 18 20 21 

Praktische oefeningen ................... Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 
Suppl. : A. ROTTI abd 

Landbouwpolitiek ...... · ................. A. VERKINDEREN 13 15 17 

Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .............................. A. VERKINDEREN 9a 15 

Algemene microbiologie . ................ A. WILSSENS 11 
abcd 

Praktische oefeningen ................... A. WILSSENS 11 
abc à 

Bodemmikrobiologie .................... W. VERSTRAETE 7 8 10 12 13 16 18 20 

Praktische oefeningen ................... W. VERSTRAETE 7 8 10 12 13 16 18 20 

Microscopische en microbiologische 
ontleding van levensmiddelen ............. A. HUYGHEBAERT 13 

Praktische oefeningen ................... A. HUYGHEBAE8.T 13 
I 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken 

dagen en uren 

wo.: 91/2-12 '12 (1) 
wo.: 14-17 

~a.: 12-13(2) 

ma.: 16-18(2) · 

do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8'12 -91/z(l) 

ma. : 81/z -11+f2 (2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 91h -10'h (l) 
vrijd.: 111/z -12'12(2) 

do.: 14-16(1) 

di. : 8 'h -91/ 2 ( 1) 
vrijd.: 8'h -9'h (2) 

ma.: 15-17(1)(3) 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-18(2) 



VI 

~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
•' 

2e Proef , landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen ~ebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 

77. Toegepaste mikrobiologie ................ A. WILSSENS 21 wo.: 9Y2-IOY2(l) 
wo.: 11Y2 -12Y2(2) 

77' Praktische oefeningen ....... . ...... . ... . A. WILSSENS 21 di.: 14-18(1)(3) 

78. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging 20 do.: 9Y2-IOY2 
a. partim : anorganische ............... . . A. COTTENIE (I )(6)(*) 

a. Praktische oefeningen ... . .... . ........ A. COTTENIE 20 wo.: 9Y2-12 
(I )(3)(*) 

wo . : 14-18 
(I )(3)(*) 

b. partim : organische ...... .. .. . .. . ..... N. SCHAMP 20 wo.: 9VJ-12 
- (1)(4)(*) 

b' Praktische oefeningen ... . ........... N. SCHAMP 20 wo.: 14-18 
(1)(4)(*) 

79. Levensmiddelenleer ...... . ....... . .... . .. N. 8 16 21 ma.: 9Jf2-IOY2(2) 

80. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
partim : biologische .. . . . ................. A. G1LLARD 20 ma. : 8-9~ (2)(11) 

partim : microbiologische ......... ······· W. VERSTRAETE 20 do. : 8-9~ ( l)(ll) 

81. Algemene voedingsleer ................... N. 8 za. : 8Jf2 -11 ~ (l) 
deel I : basisbegrippen ................... 

----- , ___ 

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) = plaats: Coupure, 533 
(4) = laatste acht weken (11) = zesde tot twaalfde week (9) = laatste vijf weken (6) = eerste vijf weken 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die voor
komen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 2e proef aanvatten, ter 
goedkeuring mede te delen aan de deken van de faculteit. 



VI 
\0 -

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 l3 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Grondige studie van landbouw-
economische problemen .................. L. MARTENS 15 16 17 

2. Fruitteelt (deel lil) ...................... G. BOESMAN 12 15b 

2' Praktische oefeningen . . .................. G. BOESMAN 12 15b 

3. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur ...... G. BOESMAN 11c 12 15b 

3' Praktische oefeningen ................... G. BOESMAN 11c 12 15b 

4. Bloementeelt (deel lil) ................... G. BOESMAN 12 15b. 

4' Praktische oefeningen ......... · .......... G. BOESMAN 12 15b 

5. Groen~enteelt (deel Il) ................... G. BOESMAN 12 l3 15b 

5' Praktische oefeningen ................... G. BOESMAN 12 15b 

6. Behandeling van drinkwater .............. F. BOSCH 20 

7. Technologie van de zuivering van . 
industriële en huishoudelijke 
afvalwaters ............................. F. BOSCH 20 

8. Bodemfysica (deel 11) .................... M. DE BOODT 14 
bc 

8' Praktische oefeningen •................... M. DE BOODT 14 
bc 

9. Bodemgeschiktheid en bodembehoud ....... M. DE BOODT 15 17 18 

10. Bospedologie ........................... M. DE BOODT 18 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (6) = eerste vijf weken (10) vijf weken vanaf half maart 
(11) = zesde tot twaalfde week (3) = eerste zeven weken 

dagen en uren 

ma.: 14-16(1) 

di.: 15-16(1) 

wo. : 10Yz -llYz (2) 

di. : 8Yz -1 OYz ( l) 

wo.: 8Yz-10Yz(2) 

do.: 14-15(1) 

vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 11Yz -121/z(l) 

do.: 15-17(1) 

za.: 8Yz -10(1)(6) 

za.: 8Yz-10(1)(11) 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-19(2)(3) 
(45 uur/jaar) 

ma.: 16-17(2) 

di.: 10!f2-12Yz(2) 



V'l 
\0 
N 

10' 

11. 

11' 

12. 

13. 

13' 

14. 

15. 

15' 

16. 

(1) 
(•) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 

Praktische oefeningen ................... M. DE BOODT 18 

Geomorfologie .......................... M. DE BOODT 14 
bc 

Praktische oefeningen .................... M. DE BOODT 14 
bc 

Bosre~ht ........ : ...................... W. DE CLERCQ 11 

Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ..... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. 
VAN RUYMBEKE 18 

Praktische oefeningen ................... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. - . 

VAN RUYMBEKE 18 

Toegepaste bodemmineralogie (deel 11) Tit. : L. DE LEENHEER · 
(les + oef.) ............................ Suppl.: M. 

VAN RUYMBEKE 18 

Agropedologische streken van België ...... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. 
VAN RUYMBEKE 14b 17 18a 

Praktische oefeningen ................... Tit. : L. DE LEENHEER 
Suppl.: M. 
VAN RUYMBEKE 14b 17 18a 

Landbouwwetgeving ............... , ..... R. DE MEYER 18a 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (18) om de veertien dagen eerste donderdag 
plaats: Coupure, 533 (4) = laatste acht weken (17) = om de veertien dagen tweede donderdag 

dagen en uren 

30 uur/jaar 

do.: 14-18(2)(18) 

later te bepalen 
30 uur/jaar 

ma. : 8V2 -9\4 

do. : 9\4 -1Ql,lz (1) 

do.: 14-16(1)(17) 

ma.: 14-15(2) 

(37\4 uur/jaar) 

ma.: 11\4-12~(2) 

di. : 81h -101/2 (2) 

di.: 16-17(1) 
~ di.: 15-16(2) 



VI 
\0 
w 

17. 

18. 

19. 

20. 

20' 

21. 

22. 

23. 

23' 

24. 

24' 

25. 

26. 

27. 

27' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Sociale wetgeving ....................... R. DE MEYER 7 9 12 15 di.: 14-15(2) 

Nijverheidsorganisatie ................... N. 15 do.: 8~-10~(1) 

do.: 8~-9~(1) 
Algemene veeteelt (deel 11) ............... H. DOORME 9 vrijd.: 9~-10~(2) 

do.: 9~-10~(1) 
Bijzondere veeteelt (deel 11) .............. H. DOORME 9 vrijd.: 10~-1 Ph (2) 

Praktische oefeningen ....... . ...... . .... H. DOORME 9 wo.: 9-10(1) 

Algemene en systeemecologie .............. J. SCHALCK 7 lO 17 do.: 10~-12~ (2) 

Toegepaste bodemzoölogie . . ............. Tit.: A. GILLARD 
Sup~.: C. PELERENTS 10 13 18 do.: 91h-10~(2) 

Dierlijke plantenparasieten (deel 11) .... · ... A. GILLARD 13 vrijd.: 10~-11~(1) 

Praktische oefeningen .................. . A. GILLARD 13 di.: 15-17(1) 

Fytonematologie ........................ A. GILLARD 8 10 12 13 ma.: 9~ -1()1/z (2) 

Praktische oefeningen ................... A. GILLARD ' 8 10 12 13 ma.: 101/z-12~(2) 

Toegepaste insektenecologie .............. . _ Tit.: A. GILLARD 
Suppl.: C. PELERENTS 13 ma.: 15-16(1)(3) 

Tropische visteelt ........ . ...... ...... . .. A. GILLARD 9b 20 ma.: 14-15(2) 

Visteelt ................................ A. GILLARD 9 11 20 do.: 14-15(1) 
abc 

Praktische oefeningen ................... A. GILARD 9 11 20 do.: 15-16(1) 
abc 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (10) eerste tien weken (*) plaats: Coupure, 533 



VI 
\0 
~ 

I 

28. 

28' 

29. 

30. 

31. 

31' 

32. 

32' 

33. 

34. 

34' 

35. 

35' 

(l) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
) ' 

Je 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 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Toegepaste bosdierkunde . ........... . ... Tit. : A. GILLARD 11 
Suppl.: C. PELERENTS abc 

17 

Praktische oefeningen ................... Tit. : A. GILLARD 11 
Suppl. : C. PELERENTS abc 

Werkingswijze van de pesticiden 
partiro : insecticiden ..................... N. (A. GILLÀRD)· 13 

Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel 11) R. GOOSSENS 11 

Primaire produktie-ecologie .............. 1. SCHALCK 7 8 lO 11 12 13 16 18 20 

Praktische oefeningen ................... 1. SCHALCK 7 8 lO 11 12 13 16 18 20 

Bijzondere levensmiddelenchemie ......... A. HUYGHEBAERT 9 21 

Praktische oefeningen ................... A. HUYGHEBAERT 9 21 

Beginselen van de toxicologische profylaxie 
in de landbouw ......................... A. HEYNDRICKX 9 13 21 

Cultuurtechniek (deel III) ................ G.A. HEYNDRICKX 14 17 18 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX 14 18 

Cultuurtechnische bouwwerken (deel 11) ... G.A. HEYNDRICKX 14 

Praktische oefeningen ................... G.A. HEYNDRICKX 14 

14bc 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken 

dagen en uren 

di.: lOYz-12(2) 

di.: IOYz-12(1)(3) 

WO.: 10Yz-12Yz(2) 

ma.: 16-17(1)(3) 

ma.: 14-17(1) 

. di.: 15-16(2) 

di.: 16-17(2) 

do.: 14-18(2)(3) 

vrijd.: 15-19(2)(4) 

vrijd.: llllz -12Yz(2) 
1. .Kluyskensstr. 27 

do.: 10J,4-11Yz (I) 

vrijd. 8Yz -IOYz (2) 

ma.: 81h-9Yz(l) 

ma.: 8Yz-10(2) 

ma.: 10-11Yz (2) 



VI 
\0 
VI 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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. Beginselen van de technoligie der ma.: 14-15(1) 
landbouwindustrieën .................... Germ. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 9%-10%(~) 

36' Praktische oefeningen ................... Germ. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 10%-12%(2) 

37. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht ................. , ..... Germ. HEYNDRICKX 12 21 vrijd.: 11%-12%(1) 

38. Gezondheidsleer van de tropische streken .. N. 8 9b 16 18b 20 di.: 10%-12%(2) 

39. Fytofarmacie (deel lil) ................... R. •KIPS 13 do.: 10%-12%(2) 

39' Praktische oefeningen ................... R. KIPS 13 -· do.: 14-18(2)(4) 

40. Prospectie en winning van water ........... R. MARECHAL 20 ma.: 9Yz-11(1)(13) 
Rozier: 44 

41. Gezondheids- en ziekteleer van de huis- F.PAREDIS 7 8 9 10 14a 21 di.: 14-16(1) 
dieren ································· 

42. Technologie van de levensmiddelen, partim: 
vlees en vis ............................. N. 9 15a 20 21 di.: 16-17(1) 

42' Praktische oefeningen ................... N. 9 15a 20 21 di.: 17-18(1) 

43. Tropische veeteelt ....................... H.DOORME 8 9b 16 ma.: 15-17(2) 

44. Bestrijdingstechniek ..................... J. MOERMAN 13 do.: 8%-9%(2) 

45. Landbouwwerktuigkunde (deel 111) ........ J. MOERMAN 14 do.: 8%-10%(1) 

45' Praktische oefeningen ...... ~ ............ J. MOERMAN 14a do.: 14-18(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (13) plaats: Coupure, 533 
(l4) = laatste vijf weken (9) = eerste vijf weken 



VI 
\0 
0"1 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef hmdbouwkundig 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 

46. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-
processen, luchtconditionering) ......... . .. P. MOERMAN 12 21 

47. Agrarische planologie .................... F. PAUWELS 8 9b 11b 14c 15a 16 18b 20 

47' Praktische oefeningen ................... F. PAUWELS 8 9b 11b 14c 15a 16 18b 20 

48. Agrarische vormingstechnieken van de 
tropische -en subtropische streken ......... F. PAUWELS 8 16 

49. Landhuishoudkunde van de tropische en 
subtropische streken (deel 11) ......... . ... F. PAUWELS 16 

49' Praktische oefeningen ................... F. PAUWELS 16 

50. Planteteelt van de tropische en subtropische 
streken (deel II: meerjarige gewassen) ..... F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

50' Praktische oefeningen ................... F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

51. Boerderijbouwkunde ...... ." ............. Tit.: N. ~ 9 14 
(deel 11) Suppl.: 

-M. DEBRUYCKERE 14 

51' Praktische oefeningen ................... Tit.: N. 
Suppl.: 
M. DEBRUYCKERE 14 

51" Praktische oefeningen ................... Tit.: N. 
Suppl.: 
M. DEBRUYCKERE 14a 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken 

dagen en uren 

vrijdL: 15-16(1) 
wo.: 14-16(1)(4) 

di. : 1 0-11 (1) 

ma.: 11-13(1) 

di.: l01h -12Y2(2) 

ma.: 8Y2-10lh(l) 
do.: 8Y2-l0%(1) 

wo.: 10lh-12lh(2) 

vrijd.: 10%-12Y2(1) 
do.: 14-16(2) 

wo.: l0lh-12lh (1) 

vrijd.: 15-16(1) 

ma.: 9Y2-l0%(1) 

ma.: 16-17(2) 

ma.: 14-19(1) 

wo.: 8%-11%.(2) 
vrijd. : 16-18(2) 



VI 
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53. 

54. 

55. 

55' 
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57. 

58. 

58' 

59. 

59' 

60. 

60' 

(1) 

'" 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebbe!J 

B B B B B B B B B B B B B B B 
F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18' 19 20 21 

( 

Tuinbouwconstructies . .................... N. 12 14a 15b 

Praktische oefeningen ................... N. 12 14a 15b 

Wegenbouw ............................ N. 11 14 
ab 

Houttechnologie (1) ......... · ............ J. SCHALCK 11 13 14a 18 
abc 

Houttechnologie (IIb) ................... J. SCHALCK 11d 

Praktische oefeningen ........ ' ........... J. SCHALCK 11d 

Grasland van de tropische en subtropische 
streken .......................... ...... N . 8 9b 13b 16 18b 

Landbouwplantenteelt (11): vermeerderings-
gewassen ............................... N. (J. STRlJCKERS) 7 9a 10 13a 15a 18a 20 

Grasland en groenvoedergewassen ......... N. 7 9a 10 13a 14ab 15a 18a 20 

Praktische oefeningen ................... N. 7 9a 10 13a 15a 18a 

Luchtfotointerpretatie ................... Tit.: F. SNACKEN 
Suppl.: L.DAELS 8 16 17 18 

Praktische oefeningen ................... F. SNACKEN 8 16 17 18 

Herbologie ............................. J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 

Praktische oefeningen ................... J. STR YCKERS 7 10 12 13 20 

éerste halfjaar (2) = ·tweede halfjaar 

dagen en uren 

di.: 16-17(1) 
do.: 8Yz-10Yz(2) 

ma;: 14-16(2) 

wo.: 9Yz-10Yz(l) 
do.: 11lft-12Yz(2) 

vrijd.: 8Yz -10Yz(l) 

do.: 14-17(2) 

do.: 17-18(2) 

ma.: 17-19(2) 

do.: 16-17(1) 

di. : 8-10(1) 

wo.: 10-11 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-18(2) 

do.: 10Yz-11Yz (1) 
di.: 8Yz-9Yz(2) 

di.: 9Yz-12Yz(2) 



VI 
\0 
00 

61. 

61' 

62. 

63. 

63' 

64. 

65. 

66. 

66' 

67. 

67' 

68. 

69. 

70. 

71. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 

Zaadkennis ............................. J. STRYCKERS 7 10 12 14a 

Praktische oefeningen ................... J. STR YCKERS 7 10 12 14a 

Werkingswijze van de pesticiden 
(partim: herbiciden) ..................... J. STRYCKERS 13 

Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden ...................... C. SYS 8 14c 16 18 

Praktische oefeningen ................... C. SYS 8 18 

Enzymenleer (deel 11) .................... L. VANDENDRIESSCHE 21 

Fytopathologische ecologie ............... W. WELVAERT 13 

Toegepaste planteziektenleer (deel 11 : 
tropische en subtropische streken) ......... W. WELVAERT 8 13b 16 

Praktische oefeningen ................... W. WELVAERT 8 13b 16 

Toegepaste planteziektenleer (deel I : 
gematigde streken) ...................... W. WELVAERT - 7 10 11 12 13a 

Praktische oefeningen ................... W. WELVAERT 7 10 11 12 13a 

Werkingswijze vande pesticiden 
(partim: fungiciden) ..................... W. WELVAERT 13 

Economische aardrijlçskunde ............. A. VAN LANCKER 15 17 

Landbouwsociologie ..................... A. VAN LANCKER 15 17 

Tuinbouwmachines ...................... J. VAN LANCKER 12 13a 15b 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (•) plaats: Coupure, 533 

dagen en uren 

vrijd.: 14-15(2) 

vrijd.: 15-16(2) 

ma.: 14q5(1) 
Kluyskensstr., 27 

vrijd.: 14-17(2) 

30 uur/jaar 

ma.: 14-16(1) 

di. : lOlh -lllh (1) 

wo.: 8lh-9%(1) 
do.: 14-15(1) 

do.: 15-17(1) 

do.: 8lfz-10lh(l) 

ma.: 16-18(2) 

ma.: 9%-lOlh(l) 

15 uur/jaar 

45 uur/jaar 

ma. : 81/z -91/2 (1) 
do. : 11%-12% {1) 
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(1) 
(*) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Praktische oefeningen . ........... . .. .. .. J. VAN LANCKER 12 13a 15b 

Arbeidsleer ............. : ............... J. VAN LANCKER 16 

Bosbouwtechniek en bosexploitatie (deel II) M. VAN MIEGROET 11 

Bospolitiek . ....... . .................... M. VAN MIEGROET 11 15 17 

Praktische oefeningen ... . ............... M. VAN MIEGROET 11 

Vergelijkende bosbouw . ... . .. . .......... M. VAN MIEGROET 11 

Praktische oefeningen ....... . ........... M . VAN MIEGROET 11 

Biochemie (deel II) ...................... R. VAN PARIJS 21 

Praktische oefeningen ... . ..... . ......... R. VAN PARIJS 21 

Dieetleer ............................... G. VERDONK 21 

Landbouwfinanciering ... : . . ............. A. VERKINDEREN 15 

Landbouwpolitiek ....................... A. VERKINDEREN 7 9a 10 16 

Landbouwprijzen ......... : ............. A. VERKINDEREN 15 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar ( =) = eerste zeven weken (4) = laatste acht weken 
plaats: Coupure, 533 (5) = zesde tot vijftiende week (19) = vijf weken vanaf half maart 

dagen en uren 

do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

di. : 11-12(1) 

vrijd.: 10%~12(1) 

vrijd . : 9%-10% (2) 
vrijd.: 13-16(1) 

vrijd.: 16-18(1) 

ma. : 9 lh -1 Jl/z (1) 
di.: 14-18(1) 

vrijd.: 10lh-12lh (2) 
vrijd.: 14-18(2) 

di. : 11 lh -121fz (I) 
di.: 8%-9%(2) 

ma.: 14-18(2)(3) 
do.: 14-18(2)(3) 

di.: 15-18 (2)(19) 
A.Z. 

do.: IOYz-11% (1) 

vrijd.: 8Y2-9Yz(l) 
do.: 16-18(2)(4) 

vrijd.: 10lfz-121/z(l) 
do.: 10Yz-1Ph(2) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je 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 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

81. Marktkunde voor land- en tuinbouw- A. VERKINDEREN 7 16 21 ma.: 8Y:!-1l lh (2) 
produkten . .......... .................. . vrijd.: 14-15(1) 

82. Microscopische en microbiologische ont-
leding van levensmiddelen ........... ..... A. HUYGHEBAERT 9 21 wo.: 14-16(2) 

82' Praktische oefeningen ...... ... .......... A. HUYGHEBAERT 9 21 wo.: 16-18(2) 

83. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging .......................... W. VERSTRAETE 20 do.: 8-9%(1)(5) 

83' Praktische oefeningen ................... W. VERSTRAETE 20 ma.: 14-18%(1)(5) 
vrijd.: 13%-18% (I) 

84. Oorzaken van milieuverontreiniging 
partim : industriële ... . ...... .... ..... ... G. FROMENT 17 20 ma.: 8Y:!-IO(l)(3) 

partim : landbouwtechnische .............. R. KIPS 17 20 ma.: 10-11%(2)(14) 

partim : samenleving ...... ... .... . ....... N. (A. HEYNDRICKX) 17 20 5 uur / jaar 

(I) = eerste halfjaar (11) = eerste vier weken 
(2) = tweede halfjaar (14) = vijfde tot elfde week 
(3) = eerste zeven weken (*) = Plaats: Coupure, 533 

g van ae faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel naar keuze examen afleggen over één of 
sussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze, vóór I september van het kalenderjaar, 
waarin zij de 3" proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan de deken van de faculteit. 



0'1 
0 -

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Theoretische en fysische scheikunde (1 e deel) L. BAERT 9Vz-11 Vz (2) Coupure, 533 

2. Algemene analytische scheikunde 11Vz -12Vz 11Vz -12Vz (i) 
oe deel) .................................. A. COTTENIE (1) Coupure, 533 

2' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE 14-18 8llz-11llz(2) 
(2)(17) 14-19(2) Coupure, 533 

3. Bemestingsleer ........ . ........ . . . ....... A. COTTENIE 8Vz -10% (2) Coupure, 533 

4. Bodemfysica (Ie deel) .. . .................. M. DE BOODT 8% -9llz (1) Coupure, 533 

5. Agrarische bodemkunde .... . ........ . .... Tit.: L. DE LEENHEER 8Vz -9 Vz (l) l0 Vz -11 Vz 
Suppl.: M. VAN (2) 
RUYMBEKE Coupure, 533 

5' Praktische oefeningen .................... Tit. : L. DE LEENHEER 14-18 .. 

Suppl.: M . VAN (2)(18) 
RUYMBEKE Coupure, 533 

6. Hydraulica (Ie deel) ......... • ............ G .A. HEYNDRICKX 10Vz -11 Vz 
(1) Coupure , 533 

6' Praktische oefeningen .... . ............... G.A. HEYNDRICKX 11Vz -12 Vz 
(1) Coupure , 533 

7. Organische sch~ikunde (Ie deel) ...... . ..... N. SCHAMP 10 Vz -11 Vz 10 Vz -11 Vz 
( 1) (l) Coupure, 533 

7' Praktische oefeningen .......... . ......... N. SCHAMP 14-17 14-19 17-19 14-18 
(l )(3) (l )(3) (1)(3) (l )(3) Coupure, 533 

8. Algemene plantenteelt .. .. . . . . ............ N. (J. STRYCKERS.) 11 Vz -12 Vz 9Vz-10%(l) 
(1) Coupure, 533 

9. Enzymenleer (Ie deel) ..................... L. V ANDENDR1ESSCHE 8Vz -9 %(1) Coupure, 533 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (18) = om de veertien dagen eerste donderdag (17) = om de veertien dagen tweede donderdag 
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(I) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis .. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9~ -10~ 9~ -10~ 9%-10~ 
Biochemie (1 e deel) ......... . ............ R. VAN PARIJS (1) (l) (1) Coupure, 533 

14-17 14-18 15-19 
Praktische oefeningen ................ . . . R. VAN PARIJS (1 )(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 533 

Toegepaste biometrie en steekproef- Tit.: G. VAN-
technieken .................. . .... . . . ... STEENKISTE 

Suppl. : A. ROTTI 17-18(1) Coupure, 533 

Praktische oefeningen . .................. Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 
Suppl. : A. ROTTI 18-19(1) 14-15(2) Coupure, 533 

Algemene microbiologie . ........ . . . ..... A. WILSSENS 9% -10~ (1) 11 ih -12 1/2(2 Coupure, 533 

Praktische oefeningen ....... . ........... A. WILSSENS 15-17(1) Coupure, 533 

Levensmiddelenchemie ................... A. HUYGHEBAERT 10~ -11 ~ (1) 10% -11 ~ (1 Coupure, 533 

Praktische oefeningen .............. .. .... A. HUYGHEBAERT 14-16(2) Coupure, 533 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij zijn gehouden hun keuze, vóór I september van het kalenderjaar, waarin zij de Ie proef aanvatten, ter goedkeuring mede · te delen 
aan de deken van de faculteit. 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste 8 weken 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Theoretische en fysische scheikunde 8'h-9'h 8'h-9'h 
(2• deel) ................................. L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

Praktische oefeningen ••••••••••••••••••• 0 L. BAERT 14-18 
(2)(4) 

Algemene analytische scheikunde 
(2• deel) .... . .... . ....................... A. COTTENIE 

Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE IO'h -12'h 
(2)(3) 
14-18 
(2)(3) 

Analytische agrochemie (l• deel) ...... . .... A. COTTENIE 9'h·-11 'h (2) 
, 

Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE 8'h-13 
(2)(4) 
15-18 
(2)(4) 

Bijzondere levensmiddelenchemie ...... . . . . A.HUYGHEBAERT 14-18 
(2)(3) 

Praktische oefeningen .................... A.HUYGHEBAERT 

Fundamentele technologie (l• deel) ..... . ... Germ. HEYNDRICKX 9'h -IO'h (l) IOliz -11% (2) 

Praktische oefeningen .................... Germ. HEYNDRICKX 9%-12% 
(2)(6) 

Fytofarmacie (l• deel) .................... R. KIPS 11 'h -12% . 11%-12% 
(l) (I) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste 7 weken (4) laatste 8 weken 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

10'h-11'h 
(l) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

15-19 
(2)(4) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

(6) eerste 5 weken 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6' Praktische oefeningen ................... R. KIPS 8lf2 -13 
(2)(3) 
14-16 

. (2)(3) Coupure, 533 

7. Algemene voedingsleer, (deel I : basisbegrip) N. 8lf2 -11 Y2 (l) Coupure, 533 

8. Organische scheikunde (2• deel) ........... N. SCHAMP 8lf2 -9lf2(2) lOih-12 
(2)(5) Coupure, 533 

8' Praktische oefeningen ............. · ...... N. SCHAMP 14-18 14-19 14-18 - (I )(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 533 

9. Microbiologie van de levensmiddelen ...... A. HUYGHEBAERT 8lf2-l0lf2(1) Coupure, 533 
.. 

9' Praktische oefeningen ................... A. HUYGHEBAERT 14-18 
( 1)(3) Coupure, 533 

10. Toegepaste microbiologie ................ A. WILSSENS 9lf2-IOY2(l) 
lllh -12~ 

(2) Coupure, 533 

I o: . Praktische oefeningen ................... A. WILSSENS 14-18 
(1 )(3) Coupure, 533 

11. Industriële gistingen (l• deel) ............. A. WILSSENS llih -12lf2 1llf2-12% 
(2) (l) Coupure, 533 

11' Praktische oefening_en ................... A. WILSSENS 14-18(2) Coupure, 533 

(l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) = laatste 8 weken (5) = 6• tot 15• week 
De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die voor
komen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden deze vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 2e proef aanvatten, ter goed
keuring mede te delen aan de deken van de faculteit. 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

CURSUSSEN VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 
Organische scheikunde (3de deel) .......... N. SCHAMP 8-10(2) 

Fytofarmacie (2• deel) .................... R. KIPS 8~-9~(1) 

Fundamentele technologie (2• deel) ......... Germ. HEYNDRICKX 

Praktische oefeningen .................... Germ. HEYNDRICKX 

Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelproces- 14-16 
sen, luchtconditionering, droogprocessen)- ... P. MOERMAN (l )(4) 

Nijverheidsnatuurkunde (pahim : 
warmteoverdracht) ....................... Germ. HEYNDRICKX 

Nijverheidsorganisatie . ................... N. 8%-10% 
(l) 

"', 
\ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 I 

Coupure, 533 

14-15(2) Coupure, 533 

15-17 
(2)(3) Coupure, 533 

15-16(1) 
Coupure, 533 

11Y: -12~ 
(l) Coupure, 533 

Coupure, 533 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 

11. GRONDIGE STUDIE VAN DE FUNDA
MENTELE EN TOEGEPASTE ASPECTEN 
VAN EEN DER HIERNA VERMELDE 
VAKKEN OF VAN DE TECHNOLOGIE 
VAN EEN LANDBOUWNIJVERHEID: 

Eén of meer cursussen uit deze vakken, naar 
keuze vast te stellen in gemeenschappelijk 
overleg met de promotor van het werk van 
einde van studiën , omvattende ongeveer 400 
uur. 

~ I Vak: 
0\ 

Theoretische en fysische scheikunde ... .. ...... . 
Analytische scheikunde ...................... . 
Organische en biologische scheikunde ......... . 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde . 
Industriële biologie en industriële microbiologie 
Industriële natuurkunde ..................... . 
Ingenieurstechnieken ........................ . 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en 
voedingsnijverheden ............ . . . .......... . 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

dagen en uren later te bepalen 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij zijn gehouden hun keuze, voor 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de Je proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen 
aan de deken van de faculteit. 

zaterdag Plaats 

I 

Coupure, 533 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkorn'e-n op het programma der inrichtin-
gen van het hoger technisch onderwijs 
Oandbouwvnderwijs) (*) .................. G. GENE 8~ -10~(1) Coupure, 533 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 10~-12~ 
cursus)(**) (niet in 80-81) ................. A. COTTENIE (I) Coupure, 533 

/ 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs (*) ................... W. DE COSTER 18-19 ' Coupure, 533 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... R. VERBIST 17-19(1) H. Dunantl., 1 

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

~ 
.....,J 

(*) te volgen door vijfde jaar (**) te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Toegepaste insektenecologie ............... A. GILLARD 7 uur/jaar 

Insekten- en fytopathologische ecologie, 
partim : fytopathologische ecologie . . ....... W. WELVAERT 15 uur/jaar 

Grondige studie van de chemische stoffen, 
gebruikt in de fytofarmacie ··············· R. KIPS 22 uur/jaar 

Werkingswijze van de pesticiden, partim A. GILLARD 7 uur/jaar 
insecticiden ........................... .. . 

Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
herbiciden ............................... J. STRYCKERS 15 uur/jaar 

Werkingswijze van de pesticiden, partim: 
fungiciden ............................... W. WELVAERT 15 uur/jaar 

Rendering van de fytofarmaceutische 
behandelingen .............. , ............ R. KIPS 7 uur/jaar 

Fabricatie en controle van de pesticiden . ... R. KIPS 15 uur/jaar 

Praktische oefeningen .................... R. KIPS 15 uur/jaar 
L_ ----- -------- - - -

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
------- -
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Licentie in de landbouwontwikkeling 

A. Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat 1000 uur theorie en praktische oefeningen, verplicht te kiezen uit de diverse leerplannen ter verkrij
ging van één der graden van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd wordt aan de 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

B. Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, een aantal cursussen van maximum 300 uur theorie en praktische oefeningen vervan
gen worden door een of meerdere cursussen van gezamenlijk ten minste dezelfde duur, te kiezen uit een of meerdere leerplannen ter verkrijging van een der graden 
van licentiaat, doctor, ingenieur of apotheker die aan de Rijksuniversiteit te Gent worden uitgereikt. 

c. Evenwel mag in het volledige leerplan geen enkele cursus worden opgenomen die reeds deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van de graad op grond 
waarvan toegang ·tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 

D. Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling omvat twee gedeelten en ten minste twee jaar studie. De verdeling và·n de inhoud van het leer
plan over die twee jaar wordt door de bevoegde exa~encommissie bepaald. 

E. De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij één of meer van de cursussen van hun leerplan. 
Deze verhandeling moet aan de examencommissie vóór de door haar te stellen datum worden voorgelegd. 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Het gebruik van het pekelkreeftje Artemia in 
de aquakultuur .......................... P. SORGELOOS 45 u. 17-18~ Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen .................... P. SORGELOOS 60 u. 17-19 Rozier, 44 

0'\ -0 

---

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 



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 graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de farmaceutische wetenschappen 
-Apotheker 
-Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de farmaceutische wetenschappen 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs 
-Doctor in de farmaceutische wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN (*) 
- Industrie-apotheker 
-Apotheker-specialist in de medische analyse 
-Specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker 
- Apotheker-specialist in het gebruik van radioisotopen in de medische analyse 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. pag. 7 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs 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 medische analyse; 
3. specialist kliniek- en ziekenhuis apotheker: de houders van het wettelijk of 

wetenschappelijk diploma van apotheker. 

(*) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 
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4. Apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de medische analyse: 
de houders van een getuigschrift van apotheker-specialist in de medische 
analyse. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

a) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen: omvat twee proeven en 
tenminste twee jaar studie. 

b) De graad van apotheker: omvat drie proeven en tenminste drie jaar studie. 
c) De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische weten

schappen : het examen mag gelijktijdig met het examen van apotheker worden 
afgelegd na tenminste ~én jaar studie. 

De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit _het programma van het 
hoger secundair onderwijs. · 
d) Het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen: het examen gaat over een 

enig examen ·en tenminste één jaar studie, die aanvangt met het tijdstip waarop 
het diploma van apotheker of de gelijkwaardige titel verkregen wordt. Gedu
rende 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 oor
spronkelijke en onuitgegeven 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 voorwaarden : 
1) het getuigschrift van industrie-apotheker (na tenminste één jaar studie en één 

examen); 
2) het getuigschrift van apotheker-specialist in de medische analyse (na tenminste 

drie jaar studie en één examen, met inbegrip van een stage lopende over 
12maand); 

3) het diploma van specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker (na tenminste één 
jaar studie en één examen); 

4) het diploma van apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de 
medische analyse: na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig 
examen, met inbegrip van een stage. 

De aggregatie voor het hoger onderwijs in de farmaceutische wetenschappen, nie
mand mag zich aanmelden voor het examen van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs, zo hij niet sedert tenminste twee jaar de wettelijke graad van apothe
ker heeft verworven: overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 31 december 
1949. Mogen 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. 

f) Getuigschrift van specialist. 
De Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen kent een getuigschrift toe 
van specialist in het gebied van de hematologie, aan de apothekers die gedurende 
bepaalde tijd werkzaam zijn geweest in de dienst Hematologie. De toestemming 
van de hoogleraar, Hoofd van Dienst, wordt voor ieder geval afzonderlijk vereist 
en de duur wordt als volgt vastgesteld: 1 jaar na het behalen van het diploma van 
apotheker-specialist in de medische analyse. Het aantal op te leiden kandidaten is 
beperkt. 
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0"1 -w 

f ACUL TElT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

·te Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1Ph-l2'h 
· l. Overzicht der wijsbegeerte ............ . ... I E. VERMEERSCH lts u. I (l) 

,, 

2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek I Tit.: P. DINGENS 130 u. 
Suppl.: 
H. STEYAERT 

Tit. : P. DINGENS 
2' Praktische oefeningen over de begrippen van I Suppl. : 

h'ogere wiskunde en statistiek . . . . . . . . . . . . . . H. STEYAERT 160 u. 

3. Proefondervindelijke natuurkunde ......... I N·. 

3' Praktische oefeningen over de proef-
ondervindelijke natuurkunde ........ .. .... I N. 

4. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische .......... . ................. I N. 

4' Praktische oefeningen .................... I N. 

5. De algemene scheikunde, partim: 
organische ............ ~ ....... . ........ . I M. VERZELE 

5' Praktische oefeningen over dé organische 
scheikunde .............................. I M. VERZELE 

ll'h -1.3(2) 
90 u. I I4 'h -I6(l) 

67 'h u. 

90 u. 8'h -10 

60 u. 

10-ll 'h (1) 
90 u. 

60 u. 

14-16 of 
16-18 

8'h -10 

10\4 -ll lh 

in groepen 4e t.e.m. 20e week 

IJ 'h -12 'h (2) 10-l Ph (1) 
10 weken' 

8'12-10(1) 
ll'h -13(1) 

in groepen 

in groepen dinsdag- of donderdagnam. 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal u.ren per cursus 

vrijdag 

11 'h -13(2) 

10-ll 'h (l) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 271 S9 
2e verdiep 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 (l) 
Plat . , 22 (2) 

Led . , 35 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de farmaceutische wete~schappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

l. De algemene scheikunde, partim: 
De kwalitatieve en kwantitatieve analytische Farm. Inst. 
chemie (algemene analyse) ················ N. (A. CLAEYS) 45 u. 10%-12(1) 10%-12(1) Harelbekestr. 

1' Praktische oefeningen over de kwalitatieve 
en kwantitatieve analytische chemie Farm. Inst. 
(algemene analyse) ....................... N. (A. CLAEYS) 150u. van 1 e tot ge week Harelbekestr. 

2. Botanische inleiding tot de farmacognosie ... Tit.: 
P. BRAECKMAN 
Suppl.: 10-12(2) 
R. VAN SE VEREN 30 u. (15 weken) Led., 35 

Tit.: 
0'1 P. BRAECKMAN -~ 2' Praktische oefeningen over de botanische Suppl.: 

inleiding tot de farmacognosie ..... . ....... R. VAN SE VEREN 30 u. in groepen (2) Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. 
3. Algemene biochemie ...................... A. LAUWERS 45 · U. 8% -10(1) 8%-10(1) Harelbekestr. 

3' Praktische oefeningen over de algemene 
biochemie ............................... A. LAUWERS 45 u. (2) Harelbekestr. 

4. Begrippen van menselijke fysiologie en 
anatomie ................................ E. LACROIX 60 u. 14-16(2) 14-16(1) A.Z. 

4' Praktische oefeningen over de begrippen van 
menselijke fysiologie en anatomie .......... E. LACROIX 30 u. in groe pen (2) A.Z. 

5. Dierkundige ~iologie ..................... A. COOMANS 45 u. 10-11% (1) 11%-13(1) Led., 35 

5' Praktische oefeningen over de dierkundige 
biologie .................. : .............. A. COOMANS 32 u. in groepen Led., 35 

6. Plantkundige biologie ..................... N. 45 u. 8%-10(1) 8%-10(1) Led., 35 

6' Praktische oefeningen over de plantkundige 
biologie ................................. N. 30 u. in groepen Led., 35 

(l) eerste halfjaar (2) = . tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag · donderdag vrüdag Plaats 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analytische 
chemie, partim: algemene analyse .......... A. CLAEYS 45 u. 10Y2-12(1) 10%-12(1) Farm. Inst. 

1' Praktische oefeningen .................. . . A. CLAEYS 200u. 20 uur per week 
(van 1 e tot ge week) Harelbekestraat 

2. Anorganische farmaceutische scheikunde .... Tit.: P. DE 
MOERLOOSE 
Suppl. : W. VAN-
DEN BOSSCHE 22Y2u. 8%-10~ (1) Farm. Inst., A.Z. 

2' Praktische oefeningen .................... Tit.: P. DE 
MOERLOOSE 
Suppl.: W. VAN-

0'1 DEN BOSSCHE 60 u. (van ge tot 17e week) Harelbekestraat -V. 
3. Organische farmaceutische scheikunde ... . .. P. DE 90 u. 

MOERLOOSE (0) 8%-10 14 8% -10 \4 (2) Farm. lnst. A.Z. 

3' Praktische oefeningen .................... P. DE 
MOERLOOSE 180u. (van ge tot 17e week) Harelbekestraat 

. 4. Farmacognosie ........................... Tit.: I 
P. BRAECKMAN 
Suppl. : R. VAN 
SE VEREN 67Y2 u. 10Y2-12(2) 10~-12(2) 10Y2-12(2) Farm. Inst. A.Z. 

4' Praktische oefeningen .................... Tit.: 
P. BRAECKMAN 
Suppl. : R. VAN 
SE VEREN 120u. (van 20e to t 26e week) Farm. Inst. A.Z. 

5. Fysische farmacie ........................ A. LAUWERS 30 u. 10~-12Y2(2) Farm. Inst. A.Z. 

5' Praktische oefeningen •••••• 0 ••••••••••••• 
A. LAUWERS 60 u. (van 18e to t 1ge week) Harelbekestraat 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus (0) deels in 1 e graad' deels in 2e graad 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De kwantitatieve analytische chemie, partiro: 

instrumentele analyse ..................... A. CLAEYS 45 u. 10%-12(1) 10% -12(1 Farm. lnst. A.Z. 

1' Praktische oefeningen .................... A. CLAEYS lOOu. van 7• tot 11• week Farm. Inst. A.Z. 

2. O_rganische farmaceutische scheikunde ...... P. DE 90 u. 
MOERLOOSE (0) 8%-10 114 (1) Farm. lnst. A.Z. 

3. Ontleding van geneesmiddelen ............. P. DE 
MOERLOOSE 22'h u. 8% -10~(2) Farm. lnst. A.Z. 

3' Praktische oefeningen .................... P. DE 
0'1 - MOERLOOSE 60 u. van 12• tot 14• week Farm. lnst. A.Z. 
0'1 

4. De beginselen der gezondheidsleer in verband 

I 
.. 

met het onderwijs in de farmaceutische } wetenschappen ........................... J. PUCK 10 u. 10 Yz-12(2) 10%-12(2) Farm. lnst. A.Z. 

5. De beginselen der bacteriologie . ..... ...... J. PUCK 35 u. 

5' Praktische oefeningen .... .... ............ J. PUCK 135u. van 21 e tot 26• week Apotheekstr., 1 

Tit. : J. PUCK 

8% -10~ (2) I· 6. Vermengingen en vervalsingen van levens- Suppl.: C. VAN 
middelen ................................ PETEGHEM 45 u. 10%-12(2) Farm. Inst. A.Z. 

6' Praktische oefeningen .................... 120u. I van 15• tot 20• week Farm. lnst. A.Z. 

7. Medische biochemie ....... · .......... ':" .... A. DE LEENHEEF 45 u. 8%-10~(1) 1 8% -Jo~ o Farm. lnst. A.Z. 

7' Praktische oefeningen .................... A. DE LEENHEEF 120u. van 1• tot 6• week Farm. lnst. A.Z. 

8. Farmacologie ............................ Tit.: N. 
Suppl.: 
M. BOGAERT 45 u. 8%-10~ (I) 10%-12(1) Farm. lnst. A.Z. 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus (0) deels in 1 e graad, deels in 2• graad 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

_2e Graad apotheker 

Leergangen .Titularis (*) maandag dinsdag . woensdag donderdag · vrijdag Plaats 

8' Praktische oefeningen ................... Tit.: N. J.F. en C. 
Suppl.: Heymans lnst. 
M. BOGAERT 30 u. 10-12(1) A.Z. 

80 u. 8~ -10 \4 8* -10!4 (2) 
9. Galenische en magistrale farmacie . . .. . .... P. BRAECKMAN (00) (2) Farm. lnst. A.Z. 

10. Begrippen over medische hulp bij nood-
toestanden (**) .......... .' .............. F. DEROM 5 u. Farm. lnst. A.Z. 

10' Demonstraties (**) ... . .................. F. DEROM 2lh u. Farm. lnst. A.Z. 

11. FACULTATIEVE CURSUS 
11. Microbenleer toegepast op de levens-

0'1 middelen ....... . ............ . .......... J. PUCK 22 lh u. l7lh -19() Farm. lnst. A.Z. - ---- - ---- -- -- -- --- --

-....l 

( l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (**) = om de twee jaar (niet in 80-81) 
· (*) = totaal aantal uren per cursus (00 ) = deel in 2e graad, deels in 3e graad 
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3' 

4. 

4' 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderda~ vrijdag Plaats 

Farmaceutische wetgeving en deontologie ... P. BRAECKMAN 25 u. } 14-18(1) Farm. Inst. A.Z. 

Galenische en magistrale farmacie .......... P. BRAECKMAN 80 u. 
(00) Farm. Inst. A.Z. 

Praktische oefeningen ............ ........ P. BRAECKMAN 200u. dagen en uren later te bepalen Farm. lnst. A.Z . 

Toxicologie .............................. A. HEYNDRICKX 45 u. 8%-10(1) 8%-10(1) J. Kluyskensstr. 27 
-

Praktische oefeningen over toxicologie ..... A. HEYNDRICKX 120u. (I) J. Kluyskensstr. 27 

Begrippen over medische hulp bij nood-
toestanden (**) .......................... F. DEROM 5 u. Farm. Inst. A.Z. 

Demonstraties (**) .................... : . . F. DEROM 2%u. Farm. Inst. A.Z. 

FACULTATIEVE CURSUS . 
Demonstraties van lijkschouwingen ........ J. TIMPERMAN 10 u. 

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 ten minste zes maanden, te berekenen vanaf het ogenblik dat hij voor de eerste proef geslaagd is. De getuigschriften over de stage worden uitgereikt 
en ondertekend door de stagemeesters welke door de universiteit aanvaard zijn. · 

I 

eerste halfjaar (**) om de 2 jaar (niet in 80-81) (*) totaal aantal uren per cursus (00) deels in 2e graad, deels in 3e graad 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde . .. ... . K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

Tit. : J. HOSTE 16%-18(2) 
3. De algemene methodenleer (*) .......... . .. Suppl. : R. DAMS (IO lessen) Krijgs!., 271. S3 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de 
farmaceutische wetenschappen ..... .... .... P. DE MOERLOOSE 18-19(1) Farm. Inst. A.Z. 

4' Praktische oefeningen .. ... . .. . .. . . .... .. . P. DE MOERLOOSE 19-20(1) Farm. Inst. A.Z . 

0"1 -\0 
De examinandi moeten bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het programma 
van het hoger secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van apotheker. 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar * om de 2 jaar (niet in 80-81) 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8~-9~(2) 

partim : fysische en chemische methoden .... P. DE MOERLOOSE (10 weken) 

Praktische oefeningen .................... P. DE MOERLOOSE 200 u. (*) (1) 

Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8~-9~(1) 

partim : micro-biologische methoden ....... J. PUCK (5 weken) 
-. 

Praktische oefeningen ..•................. J. PUCK 115 u. (*) (1) 

Galenische technologie .................... P. BRAECKMAN 10-11~ (1) 

Praktische oefeningen .................... P. BRAECKMAN 210 u. (*) (1) 

10-11~ <1> I 
Industriële procestechniek ............ . .... G. FROMENT (10 weken) 22~u.(*) 

Praktische oefeningen .................... G. FROMENT 210 u. (*) (2) 

Begrippen van histologie, fysiopathologie 
en biochemie van de huid en haar aan-
hangseis in verband met cosmetologie ...... A. KINT 7~ u. (*) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 
Fytofarmacie ............................ A. HEYNDRICKX 15 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... A. HEYNDRICKX 210 u. (*) 

Radiofarmaca ··························· A. HEYNDRICKX 15 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... A. HEYNDRICKX 210 u. (*) 

Aanvullingen in bromatologie ............. Tit. : J. PUCK 10 u. (*) 
Suppl.: 

Praktische oefeningen .................... C.VAN PETEGHEM 200 u. (*) 

jaaruren (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

' 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 -

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

.. 
Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr. 27 

J. Kluyskensstr., 2 

J. Kluyskensstr., 2'1 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
Eén van de verplichte vakken van de sectie 
"Apotheker -specialist in de medische 
analyse" ................................ 

Aanvullingen in de analytische chemie ...... A. CLAEYS I5 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... A. CLAEYS 2IO u. (*) 

Industriële.. toxicologische normen in 
verband met bouw en exploitatie-
vergunningen en milieuhygiëne ............. A. HEYNDRICKX 10 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... A. HEYNDRICKX 30 u. (*) 

Aanvullingen in de algemene biochemie ..... A. LAUWERS 45 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... A. LAUWERS I20 u. (*) 

Instrumentatie toegepast in het 
farmaceutisch onderzoek .................. N. 45 u. (*) 

Praktische oefeningen .................... N. 240 u. (*) 

Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen .. J. PIJCK 45 u. (*) 

Praktische oei·eningen .................... J. PIJCK 90 u. (*) 

111. - FACULTATIEVE CURSUSSEN 
8lf2-10(1) I II41/z-I6(1) I I 

Inleiding tot industriëel beheer ............. A. VLERICK 

Overdracht van technologie in de tropische 
farmacie ................................ 30 u. (*) 

N. (A. HEYNDRICKX) 
Praktische oefeningen .................... 60 u. (*) 

-~- -------- L__ -------

Jaaruren (I) eerste halfjaar 

vrijdag I zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 

J. KluySkensstr., 27 

Wolterslaan, I2 

Wolterslaan, I2 

Tech~icum 
'-

Technicum 

I Apotheekstr., I 

Apotheekstr., I 

I Plat., 22 

J. Kluyskensstr., 27 

I 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (3 jaar studie) 

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
l. Aanvullingen in de medische scheikunde . . .. A. DE LEENHEER I7-I8 Yz 

I' Praktische oefeningen ..... ··············· A. DE LEENHEER 450 u. (I) 

2. Aanvullingen van de toxicologische 
·scheikunde ...................... . ....... A. HEYNDRICKX 9-10(I) 

2' Praktische oefeningen . .... . ..... ... ...... A. HEYNDRICKX I60 u. (I) 

3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 8~-9 '/z 
parasitologie ......... . .... .. ..... .. ...... 1. PIJCK (2)(**) 

3' Praktische oefeningen .. . ....... . .. . . . . .. . J. PIJCK 600 u. (*) (2) (855 uur oefeningen) 

4. Beginselen der hematologie en hemostase .. . A. VERMEULEN I5-I6 Yz (I) 

4' Praktische oefeningen . . . .. ··· ·· · ··· ··· · ·· A. VERMEULEN 

5. Beginselen der fysiopathologie .. . . .... . .... E. LACROIX } (15 uur / jaar) 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie .... E. LACROIX (15 uur / jaar) 

7. Statistiek en kwaliteitscontrole .. .. . . .. .. ... Tit.: P. DINGENS 
Suppl. : H. STEY AERT 

7' Praktische oefeni11-gen ..... ········ ....... Tit.: P. DINGENS 
Suppl.: H . STEY AERT 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : 

l. Radiofarmaca . . . . ... . ................... A. HEYNDRICKX 

I' Praktische oefeningen ............ ········ A. HEYNDRICKX 

(*) = om de 2 jaar (1) = eerste halfjaar 
(**)' gedurende 10 weken (in de twee jaar) (***) 

(2) = tweede halfjaar 
vanaf I6• week 

60 u. (I) 

I4-I7 

(***) 

10 uur 

20 uur 

I5 u. (*) 

90 u. (*) 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z . 

1. Kluyskens--
str . , 27 

1. Kluyskensstr . , 27 

1. Kluyskens-
str., 27 

1. Kluyskensstr., 27 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lhst. A.Z . 

Heymans Inst. 

A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

1. Kluyskensstr., 27 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (3 jaar studie) 

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

Aanvullingen in de analytische chemie ...... A. CLAEYS 15 u. (*) Plat., 22 

Praktische oefeningen .................... A. CLAEYS 
! 

210 u. (*) 
; 

Farm. Inst. A.Z. 

Aanvullingen in de algemene biochemie ..... A. LAUWERS 45 u. (*) Wolterslaan, 12 

Praktische oefeningen .................... A. LAUWERS 120 u. (*) Wolterslaan, 12 

Ziekenhuishygiëne ........................ 15 u. (*) 
N. (J. PIJKCK) Apotheekstr., 1 

Praktische oefeningen .................... 90 u. (*) 

' 

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 stage van 12 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klinisch laboratorium. 

I I I 

~ 1 

I I 

I 

i 
-

I 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker '. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

lygiëne en sterilisatie van genees- ' 

} 
I 

liddelen ........................... J. PIJCK 10 u. glh-10 g~-10 Apotheekstr., I 
2e & Je week 

'raktische oefeningen . ............... J . PIJCK 60 u. IO~h -lllh IO~h -lllh 

~adiofarmaca ...................... . A. HEYNDRICKX 15 u. } I 
'raktische oefeningen ................ A. HEYNDRICKX 20 u. ge tot en met we week - -- J. Kluyskensstr., 2~ -- --_ ... . . 
:Jalenische technologie ............... P. BRAECKMAN 15 u. 4e tot en met 7e week Farm. Inst. A.Z. 

aktische oefeningen ................. P. BRAECKMAN IOOu. > 

mvullingen van de toxicologische 

} -· 
cheikunde . . .......... ............. A. HEYNDRICKX 15 u . ge tot en met I oe week J. Kluyskensstr., 2 

aktische oefeningen ................. A. HEYNDRICKX 20 u. 

mvullingen in de farmacologie ...... . Tit.: N. 
Suppl.: 60 u . 14-1 5lh Heymans 
M. BOGAERT 16-17lh** Inst. A.Z. 

aktische oefeningen ................. Tit.: N. . ' 

Suppl.: 120u. 12e tot en met 17e week Heymans 
M. BOGAERT Inst. A.Z . 

Heymans 
~anvullingen in de menselijke fysiologie E. LACROIX 15 u. 14-17*** Inst. A.Z. 

:iekenhuisadministratie ........... . .. P. BRAECKMAN 15 u. 17-lglh • Farm. Inst. A.Z. 

Heymans 
~ginselen der fysiopathologie ......... E. LACROIX 15 u. 14-17*** Inst. A.Z. 

I 

, 

weken vanaf de 12e week •• = 2e tot 21e week ••• = vanaf ·16e week 

!I 
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' FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag vrijdag I zaterdag 

FACULTATIEVE CURSUS 
I. Radiotoxicologie en behandeling 

radioactieve afval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX 115 u. na afspraak 

De studenten worden maar tot de examens 
toegelaten nadat zij een stage van 240 uur vol- . 
bracht hebben in een door de Raad van Be-
heer op voorstel v:m de Faculteit van de Far
maceutische Wetenschappen aangenomen 
kliniekapotheek of in een universitaire apo
theek. 

240u. 

Plaats 

J. Kluyskensstr., 27 

Buiten de één jaar durende studie voor kliniek- en ziekenhuisapotheker kan het programma gespreid gevolgd worden over twee of drie jaar. Vooraf moet 
echter, schriftelijk aan de dekaan gemeld worden, welke lessen en practica per jaar zullen gevolgd worden. De gekozen lessen vormen een geheel. De 
practica mogen over twee of drie jaar gespreid worden. Er mag echter niet afgeweken worden van de aangeduide periode in het uurrooster. Het examen moet 
echter in één proef over gans de leerstof afgelegd worden. 

(1) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

~potheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de medische analyse 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ....... 0. SEGAERT 15 u. 
} 9-12(2) i 

Praktische oefeningen .................... O.S EGAERT 15 u. vanaf de 14e week 

Kernchemie ... ·························· A. CLAEYS 10 u. 

Praktische oefeningen ....... ....... ...... A. CLAEYS 15 u. 18• week 

Radiobiologie en stralings-pathologie ....... A. DE SCHRYVER 25 u. 17-18%(2) 

Praktische oefeningen ....... ........ ..... A. DE SCHRYVER 10 u. 15-16\-}(2) I 

I 

Radioprotectie en wetgeving ............... 0. SEGAERT 10 u. 
} 9-12(2) 

i 

Praktische oefeningen ••••••••••••••••••• 0 0. SEGAERT 10 u. 
t 

vanaf de 14e week 

Methodologie van de radiochemische 

I I I I teltechnieken ............................ A. DE LEENHEER 15 u. 9-10\-} 9-10'h 9-10\-} 9-10% 9-10\-} 

Praktische oefeningen .................... A. DE LEENHEER 30 u. de 10• en 11• week 

Principe en toepassing van de radio- 110-lllh (2) 110-11'h (21 I immunologische en radio-isotopen- -bepaling ••••••••••••••••• 0 0 ••••••••••••• R. WIEME 15 u. vanaf de 20e week 

Praktiscne oefeningen .................... R. WIEME 30 u. * 8%-12'h I 8'h -12lf2 8%-12\-} 

Stage in een universitair laboratorium of 
in een door de universiteit erkend kli- l nisch laboratorium van een ziekenhuis 
dat dagelijks radio-isotopen in vitro voor ., 
diagnostische doeleinden aanwendt en dat 
daartoe gemachtigd is door het departe-

: I' ment voor hygiëne van het · Ministerie van 
Volksgezondheid jaa 1: -

11 

totale studieduur per cursus (1) eerste semester (2) tweede semester vanaf de 22• week 

zaterdag Plaats 

l.N.W. 
Proeftuinstr., 86 

Farm. lnst. 

A.Z . 

Farm. lnst. 
Aud. 1 

A.Z . 

l.N.W. 
Proeftuinstr., 86 

I Farm. lnst. 

Aud. 2 

I Interne kliniek 

A.Z . 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

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

l. Synthese en toepassing van gemerkte 
moleculen ........ . ... . ... . .............. G. SLEGERS 17-18(*) eerste les op 6 januari 1981 

2. Moderne vloeistofchromatografie in de 
medische biochemie ....... . .............. M. DE RUYTER 18-19(*) eerste les op 17 februari 1981 

/ 

.. 

' 

.. 

(*) = 5 lessen 

Plaats 

Farm. Inst. 
A.Z. Aud. 1 

Farm. Inst. A.Z. 



NOTA'S 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRVM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(K.B. van 24 maart 1967) 

Korte Meer 11 - Tel. 25 76 51 toestel 294 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van licen
tiaat en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking. (*) 

De licentie. en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald 
worden in één o·van de volgende richtingen: 

1. Psychologie en pyscho-sociologie; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselijke voedingsproblemen: 

a. Tropische geneeskunde; 
b. Colleges en praktica, in bijzondere aspecten van van de geografische 

pathologie; 
5. Biologie; 
6. Landbouwwetenschappen; 
7. Opvoedkunde; 
8. Veeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administratie; 

10. Toegepaste Wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop van 

het volgend academisch jaar~ zullen onderwezen worden. 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

a) Tot de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking: degenen die 
houder zijn van een Belgische diploma van licentiaat, doctor, apotheker of 
ingenieur of van één met die graden krachtens wettelijke bepalingen gelijkge
steld buitenlands diploma dat overeenkomt met de richting waarin de exami
nandus het examen wenst af te leggen. 

b) Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking: de houders van het 
diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

.a) De g~aad 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 ontwikkelingssa
menwerking, omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift, al dan niet gedrukt, en van drie door d~ examencommissie aan-
genomen stellingen. . 

Het proefschrift en de stellingen worden in het ·openbaar door de examinan
dus verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voorgelegd ten
minste één maand vóór de dag, bepaald voor het examen. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
1. De organisatie van de ontwikkelingssamen- 9-12 (1) 

werking, politieke aspecten en publieke 
administratie o ' ooooo ooo' o o o o ooooooooo oo oooo A. VAN BILSEN (30 uur / jaar) Univ., 8 

2. Algemene psychologische, sociologische en 
psycho-antropologische aspecten van de 
ontwikkelingssamenwerking - psychologische -
technieken, in verband met ontwikkelings-
samenwerking ........................... W. DE COSTER 9-11(1) Blandijnberg, 2 

3. Economie en problemen van economische 8Y7-12 Y7 
ontwikkeling ........ . ...... . ... . . . ... . .. N. (J. MATON) (30 uur / jaar) 7 lessen (1) 

117-18Y7 (1) Faculteit van de 
4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- Landbouwwet. 

landen, deel I ............. : .............. F. PAUWELS (15 uur / jaar) Coupure, 533 

5. Pedagogische aspecten en opleidings- Tit.: K. DE CLERCK 11-12o) I I J. Kluyskens-
problemen ...... .. . .. ... . . . . . .. . . . ... . .. Suppl. : H. VAN DAELE (8 uur / jaar) straat, 33 

6. Hygiënische, nutritionele en medische 
problemen . . . ... .. . . . .. ..... ............ G. VERDONK 7 uur/jaar 14-16(2) A.Z . 

GESPECIALISEERD GEDEELTE: 
Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 
met de door de examinandus gekozen richting: 
1. Psychologie en psycho-sociologie 

theorie ...................... . .. . ........ N. 120 uur/jaar 

oefeningen ............ . . . .... . ... . ...... N. 120 uur / jaar 

2. Ontwikkelingsplanning en -economie ....... J. MATON 14-18 (260 uur / jaar) 8Y7-12Y7 Univ., 8 

3. Geologische wetenschappen . . 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Algemene bodemkunde ............... N. (J. AMERIJCKX) 45 u. 14-17(1) 

Oefeningen over bodemanalyse ....... . N. (J . AMERIJCKX) 30 u. 17-19(1) 

Bodemmorfologie en -classificatie I ..... N. (J. AMERIJCKX) 30 u. 10-12(2) 

Praktische oefeningen ················ N. (J. AMERIJCKX) 60 u. 14-18(2) 

Regionale bodemkunde I 
a. deel: gematigde streken ............. N. (R. TAVERNIER) 30 u. IO-I2(2) 

a' Oefeningen over bodemkundige 
opnamen . . ........ . ................. N. (R. TAVERNIER) 90 u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

b . deel: tropische en subtropische 
streken .............................. N. (C. SYS) 30 u. 14-16(2) 

Luchtfoto-interpretatie 
a. deel : interpretatie .......... . ....... N. (F. SNACKEN) 45 u. 9-12(2) 

a' Praktische oefeningen .... . . ........ N. (F. SNACKEN) 30 u. 14-16(2) 

b. deel : metingen •••••• •••• •• 0 ••••••• N. (W. DE BREUCK) 15 u. 11-12(1) 

b' Praktische oefeningen ........ : ... . N. (W. DE BREUCK) 30 u. 14-16(1) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Tenminste drie cursussen te kiezen uit : 
Geologie van de bodemmaterialen .. . ... N. (R. MARECHAL) 45 u. 

Praktische oefeningen ..... : ........... N. (R. MARECHAL) 120u. 

Bodemmorfologie en -classificatie II . : . . N. (J. AMERIJCKX 30 u. 10-12(1) 

Praktische oefeningen ............... . N. (J . AMERIJCKX) 60 u. 14-180) 

Fysische aardrijkskunde I . ....... ···· · N. (R. TAVERNIER) 45 u. 9-12(1) 

totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

c' Praktische oefeningen ................. I N. (R. TA VERN IER) I 45 u. 

d. Fysische aardrijkskunde 11 ............ IN. (R. TAVERNIER) I 30 u. 

d' Praktische oefeningen ................ IN. (R. TAVERNIER) I 45 u. 

e. Regionale bodemkunde 11 
a. deel: gematigde streken met oefe
ningen over bodemkundige opnamen 

a' Oefeningen over bodemkundige 

N. (R. TAVERNIER) I 30 u. 14-15 

opnamen ......................... IN. (R. TAVERNIER) 160 u. I 15-17 

b. deel : tropische en subtropische 
streken ........................... I N. (C. SYS) 

b' Praktische oefeningen .............. I N. (C. SYS) 

f. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie I ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

f' Praktische oefeningen ................. I N. 

g. Bodemmineralogie, met inbegrip van 
de micropedologie 11 .................. I N. 

45 u. 

30 u. 

30 u. 

60 u. 

30 u. 

g' Praktische oefeningen ................. I N. I 60 u. 

h. Bodemgenese ........................ I N. (R. TAVERNIER) I 30 u. 

h' Praktische oefeningen ................ I N. (R. TA VERN IER) I 30 u. 

i. Landevaluatie ........................ I N. (C. SYS) I 30 u. I 10-12(1) 

i' Praktische oefeningen ................. I N. (C. SYS) 30 u.l 10-12(2) 

14-17(1) 

9-12(1) 

14-16(2) 

14-18(2) 

(0) totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

14-15 

16-17 Y2 

I 

9-10 

10-12 

10-12(1) 

9-11(1) 

11-13(1) 

zaterdag Plaats 



0'1 
w 
w 

INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis (0) maanag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

j. · Toegepaste biometrie en steekproef- N. (G. VAN 
technieken ........................... STEENKISTE 15 u. 14-15(1) Coupure, 533 

N. (G. VAN 
j' Praktische oefeningen ... ...... ~ ....... STEEN KISTE) 30 u. 17-19(1) Coupu,re, 533 

k. Bodemchemie ................. ... .... N. (A. COTTENIE) 30 u. 10-12(1) Coupure, 533 

k' Praktische oefeningen ................ N. (A. COTTENIE) 60 u. 14-18(1) Coupure, 533 

I. Bodemfysica . ........................ N. (M. DE BOODT) 45 u. 14-17(1) Coupure, 533 

I' Praktische oefeningen .. ............ ... N. (M. DE BOODT) 45 u. 14-17(1) .. Coupure, 533 

m. Radioagrologie ....................... N. (L. BAERT) 15 u. 9 lh-10lh (2) Coupure, 533 

m' Praktische oefeningen ................. N. (L. BAERT) 30 u. 15-17(2) Coupure, 533 

n. Bodemmicrobiologie .................. A. VERSTRAETE 30 u. 8 lh-9lh(l) 8 Y:-9% (2) Coupure, 533 

n' Praktische oefeningen ....... ... . .. ... A. VERSTRAETE 15 u. 15-17(1 )(3) Coupure, 533 

0. Pesticiden in de bodem ............... N. (R. KIPS) 15 u. 10-12(2) Coupure, 533 

o' Praktische oefeningen ................. N. (R. KIPS) 15 u. Coupure, 533 

(0) totaal aantal uren per cursus (I) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking -

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

4. Geneeskunde, met inbegrip van menselijke 
voedingsproblemen : 
a. Tropische geneeskunde ................. N. 247 uur /jaar 

a' oefeningen ............................ N. 125 uur/jaar 

b. Colleges en praktica, in bijzonder 
aspecten van de geografische pathologie .. N. 100 uur/jaar + 3 maanden stage A.Z. 

5. Biologie A 
theorie .................................. N. 120 uur/jaar Led., 35 

oefeningen .............................. N. 180 uur/jaar Led., 35 

6. Landbouwwetenschappen ................ N. Faculteit van de 
Landbouwwet. 

530 uur /jaar -
Coupure, 533 

Tit.: K. DE CLERCK 
Suppl.: H. VAN DAELE 210 uur/jaar 

J. Kluyskensstr ., '33 
7. Opvoedkunde ............................ M. PLANCKE 60 uur/jaar 

8. Veeteelt en diergeneeskunde .............. N. 150 uur/jaar Casinopl., 21 

9. Publieke administratie ................... A. VAN BILSEN I I (75 uur/jaar) I 14-17 I Univ., 8 

10. Toegepaste wetenschappen ............... N. 337lf2 uur /jaar Plat., 22 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 80-81 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. 
Alvorens-töt het enig examen, dat pas kan wordenäfgêiegd na tenminste -één jaar studie, en dat niet mag worden gesplitst, te worden torgelaten moeten de examinandi 
het bewijs leveren van een behoorlijke kennis van de Franse en van de Engelse taal, alsmede van een voldoende kennis van één - met de toestemming van de 
Raad van het Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking - gekozen voertaal van een ontwikkelingsgebied. 
De examinandi moeten bij het enig examen een werk indienen waarvan het onderwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 
examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 

- - - -



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN 
LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971) 

Het Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem- en ~aterver
ontreiniging verleent de wetenschappelijke graden van: 
-licentiaat in de milieusanering 
- apotheker-specialist in de milieusanering 
- ingenieur in de milieusanering 
- doctor in de milieusanering 
- speciaal doctor in de milieusanerig 

TOELATINGSVOOR WAARDEN 

1. Tot de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten de 
houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
wetenschappen, groep scheikunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep 
aard- en delfstofkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde, 
van licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde of van doctor in de 
veeartsenijkunde, mits die diploma's uitgereikt worden ofwel door een Belgi
sche universiteit ofwel door een daarmede - bij toepassing van artikel 37 van 
de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toe
kennen van de academische graden - gelijkgestelde inrichting, 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 toe
gelaten de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van apothe
ker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universiteiten, gelijkgestelde 
inrichtingen of examencommissie. 

3. Tot de graad van ingenieur in de milieusanering worden alleen toegelaten de 
houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk bouw
kundig ingenieur, van burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burgerlijk schei
kundig ingenieur, van burgerlijk ingenieur-architect, van burgerlijk werktuig
kundig ingenieur, va.n burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, 
van landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universitei
ten, gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

4. Tot het doctoraat in de milieusanering worden alleen toegelaten de houders 
van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in 
de milieusanering, van apotheker-specialist in de milieusanering en van inge
nieur in de milieusanering. 

5. Tot het speciaal doctoraat in de milieusanering worden de houders van een 
door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de milieu
sanering toegelaten. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

I. Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie graden opge
richt geworden: licentiaat in de milieusanering, apotheker-specialist in de milieu-
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sanering en ingenieur in de milieusanering. Elk van deze graden kan slechts 
bekomen worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie terwijl 
bovendien aan het behalen van de graad van ingenieur in de milieusanering de 
vereiste is verbonden een afstudeerwerk in te dienen, dit in tegenstelling met de 
graden licentiaat en apotheker-specialist in de milieusanering voor het behalen 
waarvan deze voorwaarde niet gesteld wordt. 

1. 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 delfstof

kunde 
C. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep dierkunde en 

plantkunde en voor doctors in de veeartsenijkunde 

2. APOTHEKER-SPECIALIST IN DE MILIEUSANERING 

3. INGENIEUR IN DE MILIEUSANERING 

A. Richting alleen voor burgerlijk bouwkundig ingenieurs 
B. Richting alleen voor burgerlijk scheikundige ingenieurs en burgerlijke metal

lurgische ingenieurs 
C. Richting alleen voor burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuig

kundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
D. Richting alleen voor landbouwkundig ingenieurs 
E. Richting alleen voor ingenieurs in de scheikunde en de landbouwindustrieën 

11. Bij besluit van de Raad van Beheer van I'S januari 1974 werden volgende 
graden opgericht : 

1. DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de milieusane
ring omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift en van een stelling, beide door de examencom
missie aangenomen. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegste één jaar 
na het behalen van de graad van licentiaat, of van ingenieur of van 
apotheker-specialist in de milieusanering en dit overeenkomstig de bepaling 
van het besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdend regle
ment voor de examens voor het behalen van de graad van doctor met 
proefschrift. 

2. SPECIAAL DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de graad van 
doctor in de milieusanering worden afgelegd overeenkomstig de bepalingen van 
het besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdende reglement voor 
de examens voor het behalen van de graad van speciaal doctor. 
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Bij .het ter perse gaan van de studiegids 1980-1981 was het 
nieuw en aangepast programma van het Interfacultair Centrum 
voor Milieusanering door de bevoegde overheid nog niet goed
gekeurd. Naar alle verwachtingen zal dit wel het geval zijn 
tegen 1 oktober 1980. De studenten voor deze postgraduaat stu
dierichtingen worden dan ook verzocht zich te richten tot de 
secretaris Prof. Dr. G. Persoone, Plateaustraat 22, 9000 Gent, 
telefoon 091/25 75 71 of 091/25 76 11, binnenpost 4415 of 4106 
ten einde de juiste richtlijnen te ontvangen. 
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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 Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
Fysisch en chemisch onderzoek van 
milieuverontreiniging, met praktische 
oefeningen Tit.: J. HOSTE 
a. partim anorganische ............... Suppl. : R. DAMS 15 u . donderdag 8Yz -10 (2) oe-we week) Proeftuinstr., 40 

donderdag 10-12 (2) 
a' praktische oefeningen .............. J. HOSTE 80 u. donderdag 13-18 (2) (1 e_12e week) Proeftuinstr., 40 

maandag 14-18 (1) 
b. pa(tim organische .................. M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 (1) , . Krijgslaan, 271 

b' praktische oefeningen .............. M. VANDEWALLE 100u. 

dinsdag 14-18 ( 1) 
c. partim organische scheidingsmethoden M. VERZELE 15 u. donderdag 14-18 ( 1) Krijgslaan, 271 

c' praktische oefeningen .............. M. VERZELE 100u. 

d. partim enzymatische (oefeningen) .... C. VAN SUMERE 40 u. woensdag 14-18 (2) (1 e_10e week) Ledeganckstr., 35 

Beginselen van de toxicologische J. Kluyskens-
ontledingen ..................... , .... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le_tQe week) straat, 27 

maandag 14-18 (2) J. Kluyskens-
Praktische oefeningen ................. A. HEYNDRICKX 100u. dinsdag 14-18 (2) (1 e_J oe week) straat, 27 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industri~le .................. G. FROMENT 10 u. maandag 8 Yz -10 (1) (1 e_ 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ......... R. KIPS 10 u. maandag 10-11 Yz (2) (5e-11 e week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ................ N. 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 21 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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(1) 

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 Plaats 

Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater . F. BOSCH 10 u. zaterdag 81h -10 (1) (6•-12• week) Zwijnaarde 

Biologische en microbiologische as pek-
ten van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ............... A. GILLARD 5 u. maandag 8-9lh (2) (1•-4• week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen ............. A. GILLARD 15 u. 
' 

15 uur/jaar Coupure, 533 

b. partim microbiologische ........... W. VERSTRAETE 5 u. donderdag 8-9lh (1) (1•-4• week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ............. W. VERSTRAETE 15 u. dinsdag 14-18 (2) (11•~14• week) Coupure, 533 

Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7lhu. maandag 9 1h-11 (1) (11"-15• week) Rozier, 44 

Behandeling van drinkwater .......... F. BOSCH 7\4 u. zaterdag Slh-10 (1) (1•-5• week) Gr. Stwg Noord 12 
Zwijnaarde 

Bestrijding van de luchtverontreiniging . F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-ll"lh (1) (6•-12• week) Gr. Stwg Noord 12 
Zwijnaarde 

Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (1 •-10• week) Coupure, 533 

Hygienische aspekten van milieu-
verontreiniging ...................... G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging ... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag ll-12lh (1) (1 •-7• week) Universiteitstr., 8 

lntroductieve lezingen over specifieke 
aspekten van milieuverontreiniging, niet J. K.luyskens-
begrepen in voorgaand curriculum .... 10 u . op afspraak straat, 27 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

.Licentie in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep: Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
De hydrogeologie ...... . .............. W. DE BREUCK 30 u. dinsdag 14-16 (1) Rozier, 44 

Praktische oefeningen ................. W. DE BREUCK 60 u. dinsdag 14-18 (2) Rozier, 44 

Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL 7 u. maandag 91h -11 (1) (11 e_t5• week) Rozier, 44 

Praktische oefeningen .......... . ..... . R. MARECHAL 75 u. op afspraak Rozier, 44 

De potamologie ....... . .............. R. TAVERNIER 15 u. dinsdag 10-12% (2) (1•-6• week) / Rozier, 44 .. 

Praktische oefeningen .......... . ... , .. R. TAVERNIER 30 u. op afspraak Rozier, 44 

De bodemkunde ..................... R. TAVERNIER 30 u. vrijdag 14%-16 % (2) Rozier, 44 

Praktische oefeningen ................. R. TA VERNIER 60 u. op afspraak Rozier, 44 

Behandeling van drinkwater . . ......... F. BOSCH 7 u. zaterdag 8%-10 (1) (1•-5• week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

Praktische oefeningen ................. F. BOSCH 20 u. woensdag 14-18 (2) (1 week) Gr .Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

Fysische aardrijkskunde, partim: oceano-
grafie ............................... ·R. TA VERNIER 22 u. dinsdàg 10-12% (2) (7e_t5• week) Rozier, 44 

I 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
Oorzaken van de milieuverontreiniging 
a. partim industriële .................. G. FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (I) (I•-7• week) . Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ......... R. KIPS 10 u. maandag 10-1 I% (2) (5"-11 • week) Coupure, 533 

c. , partim samenleving ... ... .. . ....... N. 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 2 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting 8 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep: Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 

woensdag 9Y:-13 (1) met praktische oefeningen 
a. partim anorganische ............... A. COTTENIE (l e_7e week) 

woensdag 14-18 (1) 
(l e_7e week) (10 uur theorie + 90 uur 

woensdag 9Y:-13 (1) oefeningen/jaar) 
Coupure, 533 

b. partim organische ................. N. SCHAMP {8e-14e week) 
woensdag 14-18 ( 1) 

(8c-14e week) 

~ - 3. Virologie in verband met milieu Tit. : A. DEVOS 
verontreiniging ...... , ................ Suppl.: M. PENSABRT 10 u. vrijdag 8Y:-10 (I) (le-7e week) Casinopl., 12 

3' Demonstraties ........................ Tit. : A. DEVOS 
Suppl.: M. PENSABRT 10 u. Casinopl., 12 

4. Beginselen van de . toxicologische 
ontledingen .......................... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (1 e_1 oe week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen . ~ ............... A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (1 e_8e week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van Gr.Stwg.Noord, 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater .. F. BOSCH 10 u. zaterdag 8Y:-10 (1) (&-12e week) Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ................. A. GILLARD maandag 8-9 Y: (2) (1 e-4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ............ W. VERSTRAETE donderdag 8-9 Y: (1) (1 e_4e week) 

---~ 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM· VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de .milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de. licentiaten in de wetenschappen, groep: Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) oqoe week) Coupure, 533 

Demonstraties ....................... M. DE BOODT 10 u. maandag 11-12 (1) (1 e_10e week) Coupure, 533 

Hygit!nische aspecten van milieu-
verontreiniging ...................... G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging ... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11\lz-13 (I) (1) oe-7e week) str., 8 

Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum .. 10 u. op afspraak 

Twee cursussen naar keuze uit de 
volgende: 
De limnologie ....................... A. GILLARD 15 u. donderdag 11 Ih ·-12\lz (I) Coupure, 533 

Praktische oefeningen ................ A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (7 weken) Coupure, 533 

De mariene biologie ................. G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 Y: -12 Y: (2) J. Plateaustr., 22 

Plantenoecologie en vegetatieanalyse ... P. VAN DER VEKEN 15 u. 'zaterdag 9-10 Y: (2) (1 e_10e week) Ledeganckstr., 35 

Praktische oefeningen ................ P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

De pedobiologie met praktische 
oefeningen Tit. : A; GILLARD 
a. partim bodemzoölogie ........... · .. Suppl. : C.PELERENTS 7 Yzu. donderdag 9Yz-10Yz (2) oe-8e week) Coupure, 533 

. a' Praktische oefeningen ............. Tit. : A. GILLARD 
Suppl. : C.PELERENTS 30 u. woensdag 8Yz -10 Y: (2) Coupure, 533 

b. partim bodemmicrobiologie ........ W. VERSTRAETE 7Yzu. donderdag 10-llYz (1) oe-se week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ............. W. VERSTRAETE 30 u. donderdag 14-18 (1) (le-7e week) Coupure, 533 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de 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 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. De limnologie ........................ A. GILLARD 15 u. donderdag 11~ -12 lf2 (1) Coupure, 533 

2. De mariene biologie .................. G. PERSOONE 15 u. woensdag ll~ -12lf2 (2) J. Plateaustr., 22 

2' Praktische oefeningen ................. G. PERSOONE 15 u. op afspraak J. Plateaustr., 22 

3. Plantenoecologie en vegetatieanalyse .... P. VAN DER VEKEN 15 u. zaterdag 9-10lf2 (2) (le_JOe week) Ledeganckstr., 35 

3' Praktische oefeningen ................. P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

4. De pedobiologie, met praktische 
oefeningen .......................... Tit.: A. GILLARD 

a. partim bodemzoölogie .............. Suppl.: C.PELERENTS 7 Y2u. donderdag 9Y2-10Y2 (2) oe-se week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .............. Tit.: A. GILLARD 
Suppl. : C.PELERENTS 30 u. woensdag 8lf2 -10 Y2 (2) Coupure, 533 

b. partim bodemmicrobiologie ......... W. VERSTRAETE 7Y2u. - donderdag 10-11% (1) (1 e_se week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .............. W. VERSTRAETE 30 u. donderdag 14-18 (1) oe-7e ·week) Coupure, 533 

5. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ....................... G. PERSOONE 15 u. woensdag 10lf2-11Y2 (2) J. Plateaustr., 22 

5' Praktische oefeningen ................. G. PERSOONE 120u. woensdag 14-18 (2) 
donderdag 14-18 (2) J. Plateaustr., 22 

6. Microbiologisch onderzoek van milieu 
verontreiniging ....................... J. DE LEY 15 u. vrijdag l0lf2-12 (2) oe-toe week) Ledeganckstr., 3 5 

6' Praktische oefeningen ................. J. DE LEY 120u. (3) Ledeganckstr., 35 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
f. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industriele .................. G. FROMENT 10 u. maandag 8 Y2-10 (1) (le-7e week) Krijgslaan, 271 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren· per cursus 
(3) = vijf weken vanaf de achtste week di. en vrijd. voormid. 8~-12Y2; ma., di., do., vrijd. namid. 14-18 



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 

b. partim landbouwtechnische ......... R. KIPS 10 u. maandag IO-IIY: (2) (5e-lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ................ N. 5 u. .5 uur /jaar (op afspraak) Dunantlaan, I 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch I 

onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen woensdag 9%-I3 (l) 
a. partim anorganische ................ A. COTTENIE (1 e_7e week) 

woensdag I4-I8 (l) 
(1 e_7e week) (10 uur theorie + 90 uur 

.t woensdag 9%-I3 (I) oefeningen/jaar) Coupure, 533 
b. partim organische ................. N. SCHAMP (8t_}4e week) 

woensdag I4-I8 (I) 
(8e-I4e week) 

3. Virologie in verband met milieu- Tit. : A. DE VOS 
verontreiniging ................ . ...... Suppl.: M. PENSAER1 10 u. vrijdag 8%-IO (1) oe-7e week) Casinopl., I2 

3' · Demonstraties ........................ Tit. : A. DEVOS 
Suppl.: M. PENSAER1 IO u. IO uur/jaar Casinopl., I2 

4. Beginselen van de toxicologische 
ontledingen .......................... A.HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (lqoe week) J. Kluyskensstr., 2" 

4' Praktische oefeningen ..... · ............ A. HEYNDRICKX 60 u. maandag I4-I8 (2) J. Kluyskensstr., 2" 

5. Technologie van de zuivering van Gr.Stwg.Noord, I2 
industrieel en huishoudelijk afv.alwater .. F. BOSCH 10 u. zaterdag 8%-10 (1) (6e-12e week) Zwijnaarde 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ................ A. GILLARD maandag 8-9Vz (2) (1 e_4e week) -

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ........... W. VERSTRAETE donderdag 8-9 Vz (1) (1 e_4e week) 

7. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7Vzu. maandag 9Vz-11 (1) (lle-15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater .. : ....... F. BOSCH 7Vzu. zaterdag 8Vz-IO (1) (le-se week) Gr .Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (1 e_we week) Coupure, 533 

~ 9' Demonstraties ....................... M. DE BOODT 10 u. maandag 11-12 (1) (lqoe week) Coupure, 533 
VI 

10. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging ...................... G . .VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

11. Belgische wetgeving en internationale 
normen in verband met milieu- Universiteit-
verontreiniging ...................... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11Vz -13 (1) oe-7e week) str., 8 

12. lntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum 10 u. op afspraak 

I 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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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-
verontreiniging ....................... 

2' Praktische oefeningen ................. 

3. Microbiologisch · onderzoek van 
milieuverontreiniging .................. 

3' . Praktische oefeningen ................. 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. De limnologie ........................ 

2. De mariene biologie . .................. 
3. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industriele : . ................ 

b. partim landbouwtechnische ......... 

c. partim samenleving ················· 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

Titularis (*) 

A. CLAEYS 

G. PERSOONE 15 u. 

G. PERSOONE 60 u. 

1. PIJCK 15 u. 

1. PIJCK 60 u. 

A. GILLARD 15 u. 

G. PERSOONE 15 u. 

G. FROMENT 10 u. 

R. KIPS 10 u. 

N. 5 u. 

Dagen en uren 

dinsdag 14-18 (2) (1e_toe week) 
donderdag 10-12 (2) (le_toe week) 

donderdag 14-18~ (2) (le_tOe week) 
donderdag 9-12 (2) (10•-15• week) 

donderdag 14-18 (2) (10e_t5• week) 
(10 uur theorie + 140 uur oefeningen/jaar) 

woensdag 10~ -11 ~ (2) 

woensdag 14-18 (2) 

dinsdag 8~-10 (l) (1• week-10• week) 

dinsdag 10-12 (1) (1•-10• week) 
dinsdag 14-18 (l) (l •-10• week) 

donderdag 11 Y2 -12 Vz (l) 

woensdag 11 1/z -12 1/z (2) 

maandag 8 ~-10 (l) (1•-7• week) 

maandag 10-11Y2 (2) (5•-11• week) 

op afspraak 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

De Pintelaan, 135 

1. Plateaustr., 22 

1. Plateaustr., 22 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Coupure, 533 

1. Plateaustr., 22 

Krijgslaari, 271 

Coupure, 533 

Dunantlaan, 1 
1. Kluyskensstr., 2~ 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

I 
Apotheker-specialist in de milieusanering 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

4. Virologie in verband met ' Tit.: A. DEVOS 
milieuverontreiniging ....... . . . ..... . . Suppl.: M. PENSABRT 10 u. vrijdag 8 Y2 -10 (1) oe-7e week) Casinopl., 21 

Tit. : A. DEVOS 
4' Demonstraties ........ ~ .............. Suppl.: M. PENSABRT 10 u. op afspraak Casinopl., 21 

5. Technologie van de zuivering van 
industieel en huishoudelijk afvalwater F. BOSCH 10 u . zaterdag 8 Y2 -10 (1) (6e-}2e week) J. Plateaustr . , 22 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische . ............... A. GILLARD maandag Slh -10 (2) (1 e_4e week) 

10 u. Coupure, 533 

~ b. partim microbiologische . . .. . ...... W. VERSTRAETE donderdag 8-9 Y2 (1) (1 e_4e week) 
-...l 

7. Prospectie en winning van water .... . . R. MARECHAL 7 Y2u. maandag 91f2 -11 (1) (11e-t5e week) Rozier, 44 

Gr.Stwg.Noord, 12 
8. Behandeling van drinkwater ........ . . F. BOSCH 7 Y2u. zaterdag Sih -10 (1) (le-~e week) Zwijnaarde 

Gr .Stwg.Noord, 12 
9. Bestrijding van luchtverontreiniging . .. F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11 Y2 (1) (6e-12e week) Zwijnaarde 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (1 q oe week) Coupure, 533 

11. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging ... P . KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 Y2 -13 (1) (le-7e week) Universiteitstr., 8 

12. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging .. . ................... G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

13. Beginselen van de toxicologische 
, ontledingen ......................... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le_tQe week) J. Kluyskensstr., 27 

13' Praktische oefeningen ................ A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) oe-se week) J. Kluyskensstr., 27 

14. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum .... 10 u. op afspraak 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERYERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Ric~ting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
A. VAN 

I. Meet- en regeltechniek en automatie .... CAUWENBERGHE 22Y2u. vrijdag 10-11 Y2 Plat., 22 

A. VAN ( 

1' Praktische oefeningen ................. CAUWENBERGHE 16 u. 4 namiddagen op afspraak Plat., 22 
~ . ·~ 

2. Stedelijke ontwateringen ..... : .-....... N. 22Y2u. donderdag 8 Yt -10 (l) (vanaf se week) Plateaustr., 22 

2' Praktische oefeningen ................. N. 60 u. donderdag 14 Y2 -18 (l) Plateaustr., 22 

3. · Bouwen van waterzuiveringsstations en 
pompstations ........................ N. 22Y2u. donderdag 8%-10 (2) Plateaustr., 22 

3' Praktische oefeningen ................. N. 60 u. donderdag 14 112-18 (2) Plateaustr., 22 

4. Verwerken en industriële, landbouw- I 

technische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeninen ... 

Gr.Stwg.Noord, 12 
a. partim industriële .................. F. BOSCH 5 u .. zaterdag 8Y2-10 (1) (13e_tse week) Zwijnaarde 

Gr.Stwg.Noord, 12 
a' Praktische oefeningen ............. ·F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Zwijnaarde 

b. partim: landbouwtechnische en 
huishoudelijke ..................... W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (l) ( 6e-10e week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .............. W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (I) (11 e_J2e week) Coupure, 533 

5. Technologie van de materialen in verband Tit.: W. SOETE .. 
met ontwatering, waterzuivering en Suppl.: R. VAN St.-Pieters.-
distributie van drinkwater ............. CROMBRUGGE 15 u. maandag 14-15 Y2 (I) (1 e_10e week) nieuwstr., 41 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Corrosie van de materialen in verband I 

met ontwatering, waterzuivering en St. -Piet ers-
distributie van drinkwater ............. A. VAr-.J PETEGHEM 22lhu. woensdag 10-11 ~ (1) nieuwstr., 41 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partiro industriële ._ ........ · ......... G. PROMENT 10 u. maandag 8~-10 (1) (1•-7• week) Krijgslaan, 271 

b. partiro landbouwtechnische ......... R. KIPS 10 u. maandag 10-11~ (2) (5•-11• week) Coupure, 533 

c. partiro samenleving ................ N. 5 u . op afspraak J. Kluyskensstr., 2, 

Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11lh-13 (1) (1•-7• week) Universiteitstr., 8 . 

Technologie van de zuivering van Gr .Stwg.Noord, 12 
industriëel en huishoudelijk afvalwater .. N. (F. BOSCH) 10 u. zaterdag Slh-10 (1) (1•-5• week) Zwijnaarde 

' 

Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging ........ .- .............. G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partiro biologische ................. A. GILLARD maandag 8-9 ~ (2) (1 •-4• week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partiro microbiologische ............ W. VERSTRAETE donderdag 8-9lh (1) (1•-4• week) 

Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL 7lhu. maandag 9lh-11 (1) (11•-15• week) Rozier, 44 

Praktische oefeningen ................. R. MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak Rozier, 44 

De hydrogeologie ..................... W. DE BREUCK 10 u. dinsdag 14-16 (1) (1•-5• week) Rozier, 44 

Praktische oefeningen ................. W. DE BREUCK 16 u. dinsdag 14-18 (2) (1 •-4• week) Rozier, 44 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAII.{ CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen • 
a. partim anorganische .............. A. COTTENIE 5 u. woensdag op afspraak (l) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen ............. A. COTTENIE 8 u. 2 namiddagen op afspraak (I) Coupure, 533 

b. partim organische ................ N. SCHAMP 5 u. woensdag (I) op afspraak Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ............. N. SCHAMP 8 u. 2 namiddagen op afspraak (I) Coupure, 533 

Industrieprocessen en zuiveren van Gr .Stwg.Noord, 12 
fabrieksafvalwater ................... F. BOSCH IO u. zaterdag 8~-10 (2) oe-6e week) Zwijnaarde 

Gr.Stwg.Noord, 12 
Unit processes van de waterzuivering .. F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-II ~ (2) (I e_6e week) Zwijnaarde 

4 namiddagen op afs.praak (2) 
Gr .Stwg.Noord, 12 

Praktische oefeningen ................ F. BOSCH I6 u. Zwijnaarde 

Gr .Stwg.Noord, 12 
Bestrijding van de luchtverontreiniging . F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-II ~ (l) (6e-I2e week) Zwijnaarde 

Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (I) (l e_10e week) Coupure, 533 

Beginselen van de toxicologische 
ontledingen ......................... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (I) (le_toe week) J. Kluyskensstr., 27 

Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum 0. 00 op afspraak 

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

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) tt>taal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Leergangen 

Oefeningen in "team-verband" voor het op
vatten, het ontwerpen en het berekenen van 
.een inrichting: het daaraan te besteden aan
tal uur is begrepen in dat bepaald voor de 
vakken "Stedelijke ontwateringen, met prak
tische oefeningen. "Bouwen van waterzuive
ringsstations en pompstations, met praktische 
oefeningen" en "Verwerken van industriële, 
landbouwtechnische en huishoudelijke afval
produkten met praktische oefeningen''. 

(*) = totaal aantal uren per cursus 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Titularis (*) Dagen en uren Plaats 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorb~houden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
Fysisch en chemisch onderzoek van 
milieuverontreiniging, met praktische 
oefeningen Gr.Stwg.Noord, 12 
a. partim anorganische ............... F. BOSCH 15 u. zaterdag 11ih -13 (1) (1 e_we week) Zwijnaarde 

a' Praktische oefeningen .............. F. BOSCH 40 u. dinsdag 14-18 (2) oe-we week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim organische ................. M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 ( 1) Krijgslaan, 271 

b' praktische oefeningen .. _ ........... M. VANDEWALLE 50 u. 

c. partim organische scheidingsmetboden M. VERZELE 1~ u. donderdag 14-18 (1) 
.. 

c' Praktische oefeningen .............. M. VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 

d. partim enzymatische ............... C. VAN SUMERE 40 u. woensdag 14-18 (2) oe-lOc week) (oefeningen) Ledeganckstr., 35 

Industrieprocessen en zuiveren van Gr.Stwg.Noord, 12 
fabrieksafvalwater .................... F. BOSCH 22ihu. zaterdag 8ih-10 (2) Zwijnaarde 

Unit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 221/2U. zaterdag 10-llih (2) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

Praktische oefeningen ................. F. BOSCH 120u. maandag 14-18 (2) Gr.Stwg.Noord, 12 
donderdag 14-18 (2) Zwijnaarde 

Meet- en regeltechniek en automatic .... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22ihu. vrijdag 10-11ih (1) Plat., 22 

Aanvullingen van de hydraulica ........ G. TISON 22ihu. woensdag 8'h-10 (2) St. -Pieternieuwstr., 41 

Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F. BOSCH 22ihu. zaterdag 10-11 'h (1) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen Titularis · (*) Dagen en uren Plaats 

7. Industriële elektrochemische corrosie (3) N. (F. BOSCH) 10 u. Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

8. Anorganische industriële chemie lil (4) . N. (F. BOSCH) 22%u. Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industriële ................. G. FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (1) (1 e_7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS 10 u. maandag 10-11~ (2) (5e_t te week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ............... N. 5 u.' 5 uur /jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 

2. Virologie i.v.m. milieuverontreiniging .. Tit. : A. DEVOS 
Suppl.: M. PENSAERl 10 u. vrijdag 8%-10 (1) (le-7e week) Casinopl., 12 

3. Biologische en microbiologische 
aspecten van het waterzuiveringsproces 
b. partim biologische ................ A. GILLARD 10 u. maandag 8-9% (2) oe-4e week) Coupure, 533 

b ~ partim microbiologische ........... W. VERSTRAETE donderdag 8-9% (1) (le-4e week) 

4. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7%u. maandag 9%-11 (1) (lte-tse week) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater (4) ....... F. BOSCH 7%u. zaterdag 8Yz -10 (1) oe-se week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

6. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le-10e week) Coupure, 533 

7. Belgische wetgeving en internationale 
I 

normen i.v.m. milieuverontreiniging ... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag ilYz-13 (1) (le-7e week) Universiteitstr., 8 

8. Beginselen van de toxicologische 
ontledingen ......................... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le_toe week) J. Kluyskensstr., 27 

(*) = totaal aantal uren per cursus (3) = alleen voor burgerlijk scheikundig ingenieurs, die hiervan vrijgesteld worden zo zij deze cursus reeds als keuzevak gevolgd hebben. 
(4) = alleen voor burgerlijk metallurgisch ingenieurs, die hiervan vrijgesteld worden zo zij die cursus reeds als keuzevak gevolgd hebben. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
' (voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 
I 

9. Verwerken van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, 
partim : landbouwtechnische en huis-
houdelij ke .......................... W. VERSTRAETE lO u. dinsdag 14-16 (1) (6e_tQe week) Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen ................ W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle-12e week) Coupure, 533 

10. Technologie van de zuivering van 
industrieel en huishoudelijk afval- Gr .Stwg.Noord, 12 
water (4) ........................... N. (F. BOSCH) lO u. Zwijnaarde 

11. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum lO u. op afspraak 

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

(*) = totaal aantal uren per cursus (4) = alleen voor burgerlijk metallurgisch ingenieurs, die hiervan vrijgesteld worden zo zij deze cursus reeds als keuzevak gevolgd hebben 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C · 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis {*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
l. Aanvullingen van de hydraulica ........ G. TISON 22'h u. woensdag 8!f2-10 (2) St. -Pieters-

nieuwstr., 41 

1' Praktische oefeningen ................. G. TISON 20 u. dinsdag 14'h-18lf2 (2) (5 weken) St. -Pieters-
nieuwstr., 41 

2. Toegepaste hyraulica ......... : .. : ..... G. TISON 22'hu. donderdag lllh -13 (1) St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

2' Praktische oefeningen ................. G. TISON 12 u. maandag 11lf2 -13 (2) (1 e_ge week) St. -Piet ers-
nieuwstr., 41 

3. · Meet- en regeltechniek en automatie .... A. VAN 
CAUWENBERGHE 221hu. vrijdag 10-llllz (1) Plat., 22 

3' Praktische oefeningen ................. A. VAN 
.CAUWENBERGHE 16 u. 4 namiddagen op afspraak Plat., 22 

4. Stedelijke ontwateringen .. : ........... N. 22'hu. donderdag 8Yz-10Yz (1) (vanaf se week) Plat., 22 

4~ Praktische oefeningen ................. N. 60 u. donderdag 14Yz-18 (1) Plat., 22 

5. Bouwen van waterzuiveringsstations en 
pompstations ........................ N. 

, 
22'hu. donderdag 8Yz -10 (2) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ............ · ..... N. - 60 u. donderdag 14lf2-18 (2) Plat., 22 

6. Verwerken van industrit!le, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeningen Gr.Stwg.Noord, 12 
a. partim industrit!le .................. F. BOSCH 5 u. zaterdag 8Yz-10 (1) (13e-tse week) Zwijnaarde 

a' Pra~tische oefeningen .............. F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C 
voorbehouden aan de burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (•) Dagen en uren Plaats 
I 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke ..................... W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e week-10e week) Coupure, 533 

b' praktische oefeningen .............. W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle-12e week) Coupure, 533 

7. Technologie van de materialen in verband Tit. : W. SOETE 
met ontwatering, waterzuivering en Suppl.: R. VAN- St. -Pieters-
distributie van drinkwater ............. CROMBRUGGE 15 11. maandag 14-15% (1) (1) oqoe week) nieuwstr., 41 

8. Corrosie van de materialen in verband .. 

met de ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater ............. A. VAN PETEGHEM 22%u. woensdag 10-11 % (I) , nieuwstr., 41 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industrit:le ......•........... G. PROMENT 10 u . maandag 8%-10 (1) oe-7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ....... ; . R. KIPS 10 u. ~ maandag 10-11% (2) (5e-lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ................ N. 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 2? 

2. Belgi.sche wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 liz -13 (1) (le-7e week) Universiteitstr., 8 

3. Behandeling van drinkwater ........... F. BOSCH 7%u. zaterdag 8Yz -ro (~) oe-se week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

4. Hygiënische aspecten van milieuveront-
reiniging ............ ................. G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

5. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ................. A. GILLARD maandag 8-9l!z (2) (1 e_4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ............ W. VERSTRAETE donderdag 8-9% (1) (1 e_4e week) 

i 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (•) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

_ _ Ingenieur in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren P/aa_ts 

6. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL · 7 u. maandag 9 -11 _(1) (lle_t5e week) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ................ R. MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak Rozier, 44 ~ 

7. De hydrogeologie .................... W. DE BREUCK 10 u. dinsdag 14-16 (l) oe-se week) Rozier, 44 

7' Praktische oefeningen ................ W. DE BREUCK 16 u. dinsdag 14-18 (2) ( 1 e_4e week) Rozier, 44 

8. De hydrologie ................. : ..... G. TISON 10 u. vrijdag 10-11 (2) (1e-6e week) I St.-Pi eters-
nieuwstr., 41 

9. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische .............. A. GOTTENIE 5 u. woensdag op afspraak (1) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen ............. A. COTTENIE 8 u. 2 namiddagen op afspraak (l) Coupure, 533 

b. partim organische ................ N. SCHAMP 5 u . woensdag ( 1) op afspraak Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ............. N. SCHAMP 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

10. Industrieprocessen en zuiveren van Gr.Stwg.Noord, 12 
fabrieksafvalwater ................... F. BOSCH 10 u. zaterdag 8 -10 (2) (1 e_6e . week) Zwijnaarde 

11. Unit processes van de waterzuivering .. F. BOSCH 10 û. I zaterdag 10-11 (2) (1 e_6e week) Gr .Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

111 Praktische oefeningen ................ F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr .Stwg.Noord, 12 

--- Zwijnaarde 

! 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

In~enieur in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig~lektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

12. Bestrijding van de luchtverontreiniging . F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11~ (1) (6e-12e week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

13. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (1 e_t oe week) Coupure, 533 

14. Beginselen van· de toxicologische 
ontledingen ......................... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) oe-toe week) J. Kluyskensstr., 2 

15. lntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum .... lOu . op afspraak 

16. Technologie van de zuivering van .. 
industrieel en huishoudelijk afvalwater - Gr.Stwg.Noord, 12 
(3) • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N. (F. BOSCH) 10 u. - Zwijnaarde i 

Oefeningen in "team" -verband voor het op- I 

vatten, het ontwerpen en het berekenen van 
een inrichting: het daaraan te besteden aan-
tal uren is begrepen in dat bepaald voor de 
vakken "Stedelijke ontwateringen, met prak-
tische oefeningen". "Bouwen van zuiverings-
stations en pompstations, met praktische 
oefeningen" en "Verwerken van industriële, 
landbouwtechnische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeningen". 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar {*) = totaal aantal uren per cursus 
(3) = de studenten worden hiervan vrijgesteld, zo zij dez~ cursus reeds als keuzevak gevolgd hebben 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D 
I 

(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren 
,. Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
De limnologie .... , ................... A. GILLARD 15 u. donderdag 11 Y2 -12 Y2 (l) Coupure, 533 

Praktische oefeningen ................. A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (7 weken) Coupure, 533 

De mariene biologie .................. G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 Y2 -12 Y2 (2) J. Plateaustr., 22 

Praktis~he oefeningen ................. G. PERSOONE 15 u. op afspraak J. Plateaustr., 22 

,De pedobiologie, met praktische 
oefeningen Tit. : A. GILLARD 
a. partim bodemzoölogie .............. Suppl.: C.PELERENTS 7lhu. donderdag 9 Yz -10 Y2 (2) (1 e_8e week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .............. 8 u. woensdag 8Yz -10% (2) (4 weken) Coupure, 533 

b. partim bodemmicrobiologie ......... W. VERSTRAETE ,7lf2u. donderdag 10Yz-lllh (l) (le-7e week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .............. W. VERSTRAETE 8 u. donderdag 14-18 (l) (l e_ 7e week) Coupure, 533 

Biologisch onderzoek ·.-an milieu-
verontreiniging ....................... G. PERSOONE 15 u. woensdag 10Yz-11lh (2) J. Plateaustr., 22 

Praktische oefeningen ................. G. PERSOONE 120u. woensdag 14-18 (2) J. Plateaustr., 22 
donderdag 14-18 (2) 

Microbiologisch onderzoek van 
milieuverontreiniging .................. W. VERSTRAETE 15 u. donderdag 8-9Yz (l) (6e-15e week) Coupure, 533 

Praktische oefeningen ........ .......... W. VERSTRAETE 120u. maandag 14-18% (l) (6e-15e week) 
vrijdag 13Yz-18Yz (l) Coupure, 533 

Verwerking van industrit!le, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeningen Gr.Stwg.Noord, 12 
a. partim industrit!le .................. F. BOSCH 5 u. zaterdag 8Yz-10 (2) (l3e-15e week) Zwijnaarde 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) . 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

a' Praktische oefeningen .............. F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke ....................... W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e-toe week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .............. W. VERSTRAETE 8 ·u. dinsdag 14-18 (1) (11e-12e week) Coupure, 533 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging .. 

a. partim industriele .................. G. FROMENT 10 u. maandag 8 Y2 -10 ( 1) (1 e_ 7e week) Krijgslaan, 271 

0"1 

~ 
b. partim landbouwtechnische .. : . ..... R. KIPS 10 u. maandag 10-11 Y2 (2) (5e-lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ................ N. 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

2. Inleiding tót het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 

woensdag 9Y2-13 (1) met praktische oefeningen I 

a. partim anorganische ............... A. COTTENIE woensdag 14-18 (1) 
oe-7e week) (10 uur theorie + 90 uur 

oefeningen/jaar) 
Coupure, 533 woensdag 9Y2-13 (1) 

b. partim organische .................. N. SCHAMP woensdag 14-18 (1) 
(8e-14e week) 

3. Virologie i.v.m. milieuverol}.treiniging ... Tit. : A. DEVOS 10 u. vrijdag 8Y2-IO (1) (le-7e week) . Casinopl., 12 

3' Demonstraties ........................ Suppl.: M. PENSAERT 10 u. op afspraak Casinopl., 12 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (1 e_10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen ....... : .......... A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2). oe-8e week) J. Kluyskensstr :, 27 
---- - ----- -- - -- -- -----

_"(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D 
(voorbehouden aan landbouwkundig , ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Technologie van de zuivering van Gr .Stwg.Noord, 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater . F. BOSCH 10 u. zaterdag 81h -10 (1) (6e-12e week) Zwijnaarde 

Biologische en microbiologische aspecten 
van het zuiveringsproces 
a. partim biologische ................. A. GILLARD maandag 8-9Y2, (2) (I e-4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ............ W. VERSTRAETE ·donderdag 8-9 Y2 (I) (I e_4e week) 

Prospectie en winning van water .. ._, ... R. MARECHAL 7Y2u. maandag 9Y2-ll (I) (llqse week) Rozier, 44 

Behandeling van drinkwater .......... F. BOSCH 7Y2u. zaterdag 8Y2-10 (I) oe-se week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (I) oe-toe week) Coupure, 533 

Demonstraties ....................... M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (I) (I e_t oe week) Coupure, 533 

Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag IIY2-13 (I) (le-7e week) str., 8 

Hygienische aspecten va~ milieu-
verontreiniging ...................... G. VERDONK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum .... 10 u . op afspraak 

. ---- - ----------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
I. Fysisch en chemisch onderzoek van 

milieuverontreiniging, met prakt. 
oefeningen Gr.Stwg.Noord, 12 
a. partim anorganische ..... : ....... : . F. BOSCH 15 u. zaterdag 11% -13(1) (le_toe week) Zwijnaarde 

a' praktische oefeningen .............. F. BOSCH 40 u. dinsdag 14-18 (2) (le_toe week) Gr.Stwg.Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim organische ················· M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 (1) 
. . .. 

b' Praktische oefeningen .............. M. V ANDEW ALLE 50 u. Krijgslaan 271 

c. partim organische scheidingsmethoden M. VERZELE 15 u. donderdag 14-18 ( 1) .. 

c' Praktische oefeningen .............. M. VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 

2. Microbiologisch onderzoek van donderdag 8-9% (6e_t5e week) 
milieuverontreiniging .................. W. VERSTRAETE 15 u. (15 uur/jaar) Coupure, 533 

2' Praktische oefeningen ................. W. VERSTRAETE 60 u. maandag 14-18%(1) (6e_t5e week) 
vrijdag 13%-18% (1) Coupure, 533 

3. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ................. A. GILLARD maandag 8 Yz-10(2) (1 e_4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische . ............ W. VERSTRAETE donderdag 8-9% (1) (1 e_4e week) 

4. De mariene biologie .................. G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 Yz -12 Yz (2) Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ...... ~ .......... G. PERSOONE 15 u. op afspraak Plat., 22 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. De limnologie ......................... A. GILLARD 15 u. donderdag 11%-12\/:(1) Coupure, 533 

(1) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

Praktische oefeningen ................. A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (1) (7 weken) Coupure, 533 

Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële .................. G. FROMENT 10 u. maandag 8~-10 (1) oe-7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim samenleving ................ N. 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

Virologie in verband met milieu- Tit. : A. DEVOS 
verontreiniging ....................... Suppl.: M. PENSAERT 10 u. vrijdag 8~-10 (1) oe-7e week) Casinopl., 12 

Tit. : A. DEVOS 
Demonstraties ........................ Suppl.: M. PENSAERT 10 u. Casinopl., 12 

Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le_toe week) J. Kluyskensstr., 27 

Praktische oefeningen ................. A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (1 e_8e week) J. Kluyskensstr., 27 

Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL 7~u. maandag 9~-11 (1) (lle_t5e week) Rozier, 44 

Gr.Stwg.Noord, 12 
Behandeling van drinkwater ........... F. BOSCH 7~u. zaterdag 8~-10 (1) oe-se week) Zwijnaarde 

Industrieprocessen en zuiveren van Gr .Stwg.Noord, 12 
fabriekafvalwater ..................... F. BOSCH 22~u. zaterdag 8 ~-10 (2) Zwijnaarde 

Gr.Stwg.Noord, 12 
Unit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11 ~ (2) (le-6e week) Zwijnaarde 

Gr.Stwg.Noord, 12 
Praktische oefeningen ................. F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Zwijnaarde 

Gr.Stwg.Noord, 12 
Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11~ (1) (6e-12e week) Zwijnaarde 

Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) oe-toe week) Coupure, 533 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren ( Plaats. 

10' Demonstraties .... · ................... M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (I) (1 e_t oe week) Coupure, 533 

11. Verwerking van industriele, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeningen Gr.Stwg.Noord, 12 

a. partim industriele .................. F. BOSCH 5 u. zaterdag 8lh-10 (I) (13e_J5e week) Zwijnaarde 

Gr.Stwg. Noord, L 
a' Praktische oefeningen ............. F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechnische en 

0"1 

~ 
huishoudelijke ..................... W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e-10e week) Coupure, 533 .. 

b' Praktische oefeningen ............. W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (11e_t2c week) Coupure, 533 

12. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging ... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11lh-13 (1) oe-7e week) - straat, 8 

13. Hygienische aspecten en milieu-
verontreiniging ...................... G. VERDONK 10 u. I op afspraak De Pintelaan, 135 

14. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum .... 10 u . op afspraak 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 
(opgericht bij Besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 1972) 

A. OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van licen
tiaat, 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 twe.e examengedeelten 
naar keuze van de examinandi. Bij het enig. examen of bij het eindexamen 
moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het onderwerp ver
band houdt met één of meerdere cursussen van het leerplan. 

2. De graad van doctor in de informatica kan behaald worden mits het indienen 
en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift, al dan niet gedrukt, en van drie door de examencommissie aangeno
men stellingen. Het proefschrift en de stellingen moeten aan de Raad van het 
Centrum worden voorgelegd tenminste ·één ~maad 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 Rijksuniveriteit te Gent van 11 
juli 1973, houdende het examenreglement tot het behalen van de graad van 
speciaal doctor. 

B. TOELATINGSVOORWAARDEN 

Tot het examen van licentiaat in de informatica degenen die houder zijn 
van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat, doctor, 
ingenieur of apotheker en die bovendien geslaagd zijn voor een schriftelijk toela
tingsexamen dat de volgende vakken omvat (*): 

1. Lineaire algebra 
2. Beginselen der differntiaal- en integraalrekening 
3. Gewone differentiaalvergelijkingen 
4. Vectoralgebra 
5. Programmering 

Tot het doctoraat in de informatica de houders van het door de Rijksuni
versiteit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in de informatica. 

Tot het speciaal doctoraat cfr. A. 3. 

(*) Een omstandige opgave van de te kennen stof is te verkrijgen bij de pedel E. MAL
FLIET, Plateaustraat 22, Gent 

665 
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INl.ERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Numerische analyse I ..................... R. DE CALUWE 45 u. ..8%-10 St.-Pietersnieuwstr. 41 

I' Praktische oefeningen .................... R. DE CALUWE 221!zu. 14%-16(a) St.-Pietersnieuwstr. 41 

2. Ordinatororganisatie I .................... P. BERGMANS 221hu. 10-11% (1) Plat., 22 

2' Praktische oefeningen .................... P. BERGMANS 15 u. 11% -12%{1 St.-Pietersnieuwstr. 41 

3. Compilatoren en ordinatorbesturings- St.-Pietersnieuw-
systemen ................................ R. DE CALUWE 221!zu. 10-11% (2) straat, 41 

I 4. Economische evaluatie van vanaf St.-Pietersnieuw-
0'\ ordinatorsystemen ........................ W. DE BACKER 15 u. 14u.30 straat, 41 

~ 5. Gegevensorganisatie en -terugwinning ...... R. DE CALUWE 22%u. 11% -13(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

I 6. Programmeertalen ........................ R. DE CALUWE 221!zu. 10-11%(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

7. Optimalisatietechnieken ................... I. BRUYLAND 30 u. 10-12(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

7' Praktische oefeningen .................... I. BRUYLAND 22lhu. 8%-10(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

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 .................... R. DE CALUWE 45 u. 8%-10 St.-Pietersnieuwstr. 41 

1' Praktische oefeningen .................... R. DE CALUWE 22V:u. 14%-16(a) St.-Pietersnieuwstr. 41 

2. Ordinatororganisatie 11 ................... P. BERGMANS 221!zu. 10-1 Ph (2) St. -Pietersnieuwstr. 41 

3. Wiskundige beleidstechnieken . ............ H. MULLER 30 u. 14Yz-16 

3' Praktische oefeningen H. MULLER 15 u. 16-17% 
Plat., 22 

···················· 
(1) 

4. Schakelalgebra en sequentiele automaten .... P. BERGMANS 22lhu. 1Ph-13(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 
-

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) om de veertien dagen 
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Leergangen 

Praktische oefeningen ....... · ....... ~ . 

Optimale proevenopzet ............... 

Praktische oefeningen ................ 

Analoge en hybriede rekentechnieken .. 

Praktische oefeningen ................ 

Abstracte automatenleer . ............ 
Praktische oefeningen ................ 

Systeemsimulatietechnieken ........... 

Praktische oefeningen ................ 

Simulatie van socio-economische 
systemen ........................... 
Grafische in- en uitvoer bij de 
ordinatoren ......................... 

Heuristische programmering en kunst-
matige intelligentie .................. 

Stochastische processen .............. 

Praktische oefeningen ........ : ....... 

Ordinator hoofd- en naadapparatuur .. 

Digitale processturing ................ 

Analyse van grote systemen •••• 0 ••••• 

totaal aantal uren per cursus 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Titularis (0) · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. BERGMANS 221/2U. 16% -18(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

I. BRUYLAND 22%u. 10-11%(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

I. BRUYLAND 221hu. 16-17%(1 St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VAN STEENKISTE 22%u. 14-15% (2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VAN STEENKISTE 22% ·u. 15%-17(2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 22%u. 8%-10(1) St. -Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 15 u. 15%-16%(1) .. St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VANSTEENKISTE 22%u . . 14-15%(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VANSTEENKISTE 22%u. 15%-17(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

16lf2-17Y2 
Plat., 22 H. MULLER 22Vzu. (2) 

P. BERGMANS 22Y2u. 8%-10(2) St.-Pietersnieuwstr. 41i 

I 

I. BRUYLAND 22Vzu. 10-1 Ph(2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

M. VAN-
WORMHOUDT 22Vzu. 10-1 Ph(l)(b) 8%-IO(l)(b) St.-Pietersnieuwstr. 41 

M. VAN-
WORMHOUDT 22%u. 11% -13(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 22%u. 11% -13(2) Plat., 22 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 22Vzu. 10-11% (2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 22%u. 10-11% (2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (b) eerste helft van het semester 
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15' 

16. 

16' 

17. 

18. 

19. 

(0) 

INTERFACU:tTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica " 

' 
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Praktische oefeningen ··················· P. BERGMANS 22lhu. lllh -13(2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

Informatie- en codeertheorie . ............ P. BERGMANS 221hu. 11lh -13(1) St.-~ietersnieuwstr. 41 

14lh-15% 
Praktische oefeningen ................... P. BERGMANS 15 u. (I) St.-Pietersnieuwstr. 41 

vanaf 
Management Information Systems ........ W. DE BACKER 22lhu. 14u.30 St. -Pietersnieuwstr. 4·1 

Analysetechnieken voor socio- vanaf 
economische systemen ................... W. DE BACKER 22Vtu. 14u.30 St. -Pietersnieuwstr. 41 

Beheer van databanken .................. R. DE CALUWE 22 1hu. 11lh -13(2) St. -Pietersnieuwstr. 41 .. 

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 Centrum kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee studiejaren aan worden 
gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in .eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één 
van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie bezorgd vóór de door haar te bepalen datum. 

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



\ 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 
(opgericht bij Besluit van de Raad van Beheer van 15 februari 1980) 

A. OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

Het Centrum verleent de diploma's en de wetenschappelijke graden van licen
tiaat in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer», van licentiaat 
in management «junior management .Programma» en van doctor in management. 

1. De graad van licentiaat in management «postuniversitair programma bedrijfs
beheer» kan behaald worden na één jaar studie en een enig examen. Bij het 
examen moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het voor
werp door de examencommissie vooraf moet goedgekeurd worden. 

2. De graad van licentiaat in management «junior management programma» kan 
behaald worden na drie jaar studie en drie examengedeelten. Bij het eind
examen moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het voor
werp door de examencommissie vooraf moet goedgekeurd worden. 

3. De graad van doctor in management kan behaald worden mits het indienen en 
het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van één bij
komende stelling. Dit examen kan ten vroegste twee jaar na het verkrijgen van 
de graad van licentiaat in management afgelegd worden. 

B. TOELATINGSVOORWAARDEN 

1. Tot het examen van licentiaat in management «postuniversitair programma 
bedrijfsbeheer» en van licentiaat in management «junior management pro
gramma» worden toegelaten, degenen die houder zijn van een Belgisch wette
lijk of wetenschappelijk universitair einddiploma dat ten minste vier jaar studie 
heeft omvat en die bovendien vooraf geslaagd zijn voor een toelatingsexamen, 
dat omvat: 

a) samenvatting en commentaar van een voordracht over een sociaal econo
misch onderwerp van algemeen belang; 

b) individuele ondervraging over problemen van het bedrijfsleven; 
c) evaluatie van de individuele aanbreng in de besluitvorming in een groeps

situatie; 
d) actieve kennis van Frans en Engels. 

2. Tot het doctoraat in management worden toegelaten de houders van één van de 
graden van licentiaat in management zoals hierboven vermeld. 

- 669 



0"1 
-....l 
0 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentie in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

Leergangen Titularis (0) dagen uren 

l. Het milieu van de onderneming : 
economisch en sociaal ................... N. 67!f2u. 

2. Inleiding tot de beheersboekhouding . ..... N. 22~· u. 

3. Juridische aspecten van het bedrijfsbeheer . N. 22~u. 

4. Methodes van gegevensverwerking voor het propaedeutisch gedeelte : gedoceerd 
bedrij fsbeheer, partim : deterministische en tijdens de eerste zes weken van het 
probabilistische methodes ................ N. 30 u. academiejaar. 

4' Praktische oefeningen ................... N . 30 u. 

5. Methodes van gegevensverwerking voor het 
bedrijfsbeheer, partim: inleiding tot het 
computergebruik ................ . ....... N. 15 u. 

5' Praktische oefeningen •••••• 0 •••••••••••• N. 15 u . 

6. Algemeen beheer en organisatie ........... N. 60 u. vrijdag 15-17 

7. Oefeningen en projecten in algemeen beheer 
en organisatie ........................... N. 30 u. 

I 
vast te leggen 

8. Actuele vraagstukken van het bedrijfsbeheer N. 22~u. dinsdag 19Y2-22 (om de 14 dagen tot Pasen) 

9. Commercieel beheer ..................... N. 60 u. maandag 14-16 

10. Oefeningen en projecten in commercieel 
beheer ................................. N. 30 u. vast te leggen 

11. Inkoopmanagement ..................... N. 30 u. maandag 16-17 

11' Praktische oefeningen .... - ............... N. 15 u . vast te leggen 

12. Financieel beheer ....................... N. 60 u. maandag 8Y2 -IOY! 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

S.P.S.O. 

, . 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

21' 

22. 

23. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentie in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

Leergangen Titularis (0) dagen uren Plaats 

Oefeningen en projecten in financieel 'beheer N. 30 u. vast te leggen S.P.S.O. 

Managmentcontrole ..................... N. 60 u. donderdag 8Yz -lOYz 

Oefeningen en projecten in management-
controle . .. ........ .... .... . .. . ...... . .. N. 30 u. vast te leggen 

Eén vak te kiezen onder de volgende twee: 
a. Inleiding tot de mathematische beleids-

technieken . . ................... .. .... N. 30 u. donderdag 14-16(1) 

a' Praktische oefeningen . . ...... ........ N. 15 u . vast te leggen 

b. Grondige studie van de mathematische 
beleidstechnieken . ................. . .. N. 30 u. donderdag 14-16(1) 

b' Praktische oefeningen • • 0 ••••••••••••• N. 15 u . vast t~ leggen 

Produktiemanagement, partim technieken .. N. 30 u. vrijdag 8Yz-l0Yz(2) 

Produktiemanagement, partim organisatie j N. 30 u. vrijdag lO:Yt-12 'Ya (2) 

Oefeningen en projecten in produktie-
management, partim technieken . . ........ N. 1~ u . vast te leggen 

Oefeningen en projecten in produktie- -
management, partim organisatie ... .... .. . N. 15 u. vast te leggen 

Beheerssimulatie ..................... . .. N. 22%u. donderdag 14-15%(2) 

Praktische oefeningen ••••• 0 ••••••••••••• N . 22 'h u. donderdag 15% -17(2) 

Computerbeheer en administratieve 
organisatie ................ .... ......... N. 60 u . woensdag 81h -lO V2 

Oefeningen en projecten in computerbeheer 
en administratieve organisatie ............ N . 30 u. vast te leggen 

totaal aantal uren per cursus (l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentie in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

Leergangen Titularis (0) dagen uren 

24. Beheer van de juridische funktie . ......... N. 22%u. woensdag 10%-12(1) 

24' Praktische oefeningen ......... .......... N. 7%u . vast te leggen 

25. Methodologie van het onderzoek in 
management ............... : ............ N. 22 1/2 U. woensdag 10 1/z -12(2) 

25' Praktische oefeningen ................... N. 22%u. vast te leggen 

26. · Socio-psychologie van de organisatie ...... N. 45 u. dinsdag .. 8 1h -IO 

27. Oefeningen en projecten in de socio-
psychologie van de organisatie ....... . .... N. 15 u. vast te leggen 

28. Personeelsmanagement ·················· N. 221/z U. dinsdag 10 ~ -12(1) 

29. Oefeningen en projecten in personeels-
management ............................ N. 15 u. vast te leggen 

.. 
'-

(0) totaal aantal uren per cursus ( 1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

' 
S.P.S.O. 

.. 

I 
,. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management <<junior management programma» 

Leergangen Titularis (0) dagen uren 

Vakkengroep A Propaedeutisch gedeelte gedoceerd 
I. Het milieu van de onderneming : tijdens de eerste zes weken 

economisch en sociaal .. . ...... . .......... N. 67'12 u. 

l 
van het academiejaar 

2. Inleiding tot de beheersboekhouding . ...... op donderdagnamiddag en dinsdag-, 
N. 22'12 u. donderdag- en vrijdagavond 

3. Juridische aspecten van het bedrijfsbeheer .. N. 221h u. 

4. Algemeen beheer en organisatie .. ........... N. 60 u . donderdag 18 Yt -22 'h om de twee weken 

5. Financieel beheer ........................ N. 60 u . donderdag 14 Yt -18 Yt om de twee weken 

6. Commercieel beheer ..... . ..... . . . ........ N. 60 u. donderdag 14 '12 -18 '12 om de twee weken 

7. Inkoopmanagement .. . .............. . .... N. 30 u. donderdag 18'12 -22Yz (1) om de twee weken 

7' Praktische oefeningen ··· · ······ · · · · ...... N. 15 u. donderdag 18 1/2 -20 '12 (2) om de twee weken 

Vakkengroep B (*) 
I. Methodes van gegevensverwerking voor het 

bedrijfsbeheer, partim : deterministische en 
probabilistische methodes ........... . .... . N. 30 u. 

1' Praktische oefeningen ...... . ............. N. 30 u . 

2. Methodes van gegevensverwerking voor het 
bedrij fsbeheer, partim : Inleiding tot het 
computorgebruik ......................... N. 15 u. 

2' Praktische oefeningen .................... N. 15 u . 

3. Managementcontrole ········· · ··········· N. 60 u. 

4. Computerbeheer en administratieve 
organisatie ······························ N. 60 u. 

5. Produktiemanagement, partim technieken ... N. 30 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = wordt in het academiejaar 1980-1981 niet gedoceerd. Vakkengroep A en vakkengroep B worden beurtelings om de twee jaar gedoceerd. 

I 

Plaats 

S.P.S.O. 

i 

! .. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma» 

Leergangen Titularis (0) dagen 

6. Produktiemanagement, partim organisatie N. 30 u. 

7. Socio-psychologie van de organisatie ...... N. 45 u. 

8. Personeelsmanagement . ............. . ... N. 22 \l:! u. 

9. Beheer van de juridische funktie .......... N. 22~ u. 

9' Praktische oefeningen .................... N. 7 \l:! u. 

10. Eén vak naar keuze uit: 
a. Inleiding tot de mathematische beleids-

technieken ............. -.............. N. 30 u. 

a' Praktische oefeningen ................. N. 15 u. 

b. Grondige studie van de mathematische 
beleidstechnieken ..................... N. 30 u. 

b' Praktische oefeningen ················ N. 15 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

uren Plaats 

S.P.S.O. 

.-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma» 

Leergangen Titularis (0) dagen uren 

Vakkengroep C 
(alleen diegenen die geslaagd zijn voor vakken-
groepen A en B worden tot het volgen van de 
volgende cursussen toegelaten) 

I. Actuele vraagstukken van het bedrijfsbeheer N. 22 Yt u. dinsdag 19 Y2 -22 om de 2 weken 

2. Beheerssimulatie ....... . ................ N. 22 Yt u. donderdag 18 Yz -20 (2) 

2' Praktische oefeningen ..... .............. N. 22 Yt u . donderdag 20-21 ~ (2) 

3. Methodologie van het onderzoek in 
management ............................ N. 22Yt u. donderdag 14 1/2-16(1) 

3' Praktische oefeningen ••••• 0 • • ••••••••• • • N. 22 1h u . donderdag 16 Yt -17 1h (l) om de 2 weken 

4. Oefeningen en projecten in algemeen beheer 
en organisatie . . ....... . ................. N. 30 u. 

5. Oefeningen en projecten in commercieel 
beheer ............. . ................ .. . N. 30 u. 

6. Oefeningen en projecten in financieel 
beheer ... . ...... . .. . ................... N. 30 u. 

7. Oefeningen en projecten in managements- " 
controle .............. . ........... . ..... N. 30 u. 

' 
8. Oefeningen en projecten in de socio-psycho-

logie van de organisatie .................. N. 15 u. vast te leggen 

9. Oefeningen en projecten in personeels-
management ........... ; ................ N. 15 u. 

10. Oefeningen en projecten in produktie-
management, partim technieken ........... N. 15 u. 

c . . . ---- ------- - --- ------

Plaats 

Academie 
raadzaal 

S.P.S.O. 

I 

.. 
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11. 

12. 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma» 

Leergangen Titularis (0) dagen I 
Oefeningen en projecten in produktie-

1 management, partim organisatie .......... N. 15 u. 

Oefeningen en projecten in computerbeheer 
vast te leggen 

en administratieve organisatie ....... ..... N. 30 u . 

.. 
I 

1 

I 

uren Plaats 

S.P.S.O. 

: 
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LIJST 
VAN DE STUDENTENKRINGEN 

Voorzitter van het Faculteitenkonvent 

Hans BLOK, Muinkkaai 25, 9000 Gent. 
St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 

Voorzitter van het Politiek en Filosofisch Konvent 

Fientje MOEREMAN, Patijntjestraat 30, 9000 Gent. 

Voorzitter van het Kultureel Konvent 

Dominique NEDEE, Visserij 45, 9000 Gent. 

Voorzitter van het Werkgroepenkonvent 

Pol GEERAERT, Kartuizerlaan 48, 9000 Gent. 

F acul te i tskri ogen 

Chemica 

Jo VERBERCKT, Graaf Arnulfstraat 4, 9000 Gent. 
Sekretariaat, Krijgslaan 271-S4, 9000 Gent. 

Dentafia 

Guy JACOBS, Mussenstraat 32, 9000 Gent. 
Sekretariaat : Krijgslaan 96, 9000 Gent. 

Fapub 

Sekretariaat: St.-Pietersnieuwstraat 49, 9000 Gent. 

Farmaceutische Kring 

Jo BURG, Leeuwstraat 35, 9000 Gent. 
A.Z. - De Pintelaan 135, 9000 Gent. 

Filosofische Kring 

Jan DEMAN, St.-Michielsstraat 6, 9000 Gent. 
Lokaal: Blandijnberg 209, 9000 Gent. 
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Gentse Biologische Kring (G:B.K.) 

Rudi VAN ACOL YEN, Heirnislaan 42, 9000 Gent. 

Gemis a 

Diederick VALCKE, Hoogstraat 89, 9000 Gent. 

Geologica 

Kristine WALRAEVENS, Smidsestraat 91, 9000 Gent. 

Oerman ia 

Christa GOETVINCK, Kattenberg 35, 9000 Gent. 

Hit ok 

Dirk VAN HALSBEKE, K. Boudewijnstraat 35, 9000 Gent. 
Watersportbaan 2, ·9000 Gent. 

Bisroos 

Sekretariaat: St.-Pietersnieuwstraat 39, 9000 Gent. 

Klassieke Kring 

Seminarie Klassiek Latijn, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 

Kunsthistorische Kring 

Hans DEVISSCHER, J. Plateaustraat 18, 9000 Gent. 

Lombrosiana 

School voor Criminologie, Universiteitstraat 8, 9000 Gent. 

Slavische Kring 

DICKY SMIS, St.-Pietersnieuwstraat 154, 9000 Gent. 
Dienst Prof. VYNCKE, Rozier 44, 9000 Gent. 

Oosters-Afrikaanse Kring 

Gerd NONNEMAN, Blandijnberg 11, 9000 Gent. 
Sekretariaat: St.-Pietersplein 4, 9000 Gent. 

Politeia 

Hans BLOK, Muinkkaai 25, 9000 Gent. 
Regy COMEYNE, Plattenberg 16, 9000 Gent. 
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Romania 

Lokaal Blandijnberg 2, 9000 Gent. 

Vlaams Aardrijkskundige Kring 

Philip GEHESQUIERE, H. Boudewijn D-72, Harelbekestraat 70, 9000 Gent. 

Vlaams Diergeneeskundige Kring 

Frank DE CRAENE, Casinoplein 37, 9000 Gent. 
Sekretariaat : Casinoplein 24, 9000 Gent. 

Vlaams Ekonomische Kring 

Franky ROGIERS, Kortrijksepoortstraat 160, 9000 Gent. 
V.E.K.-sekretariaat: Hoveniersberg 1b, 9000 Gent. 

Vlaams Geneeskundige Kring 

Rodolphe LIAGRE, Berkenhof 6, 9219 Gentbrugge. 
Sekretariaat: Á.Z. \ (3e verdieping) - De · Pintelaan 135, 9000 Gent. 

Vlaams Geschiedkundige Kring 

Karin CATTERIJSSE, W. Wenemaersstraat 15, 9000 Gent. 
Lokaal 154, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 

Vlaams Landbouwkundige Kring 

Jan ERMEL, Coupure Links 533, 9000 Gent. 

Vlaamse Kring voor Moraal 

Dré CLAUW, Baliestraat 1, 9000 Gent. 

Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring (V.P.P.K.) 

Pat VIAENE, Ykstraat 9, 9000 Gent. 

Vlaams Rechtsgenootschap 

Patriek WILLEMS, Heidelaan 3, 9720 De Pinte. 
Sekretariaat: Mageleinstraat 68, 9000 Gent. 

Vlaamse Technische Kring 

Wilfried VAN WEYENBERGH, Harelbekestraat 70 (D-27), 9000 Gent. 
Sekretariaat : J. Plateaustraat 22, 9000 Gent. 

Wis- en Natuurkundige Kring 

Marc BOONE, Vrijheidslaan 42, 9000 Gent. 

-679-



Politiek eri Filosofisch Konvent · 

Anti-imperialistische Bond (A.l.B.) 

Lange Boomgaardstraat 128, 9000 Gent. 

Arbeid-VSB 

Wim WABBES, Jan Verspeyenstraat 16, 9000 -Gent. 

CVP-studentenploeg VDS 

Gasmeterlaan 154, 9000 Gent. 

Dolle Mina 

Willem Tellstraat 13, 9000 Gent. 

Europakring-Gent 

Vijverstraat 8, 9920 Lovendegem. 

Gents Ontmoetingscentrum (G.O.C.) 

P.a. Stepban MULLAERT, Kunstlaan 30, 9000 Gent. 
Kwaadham 25, 9000 Gent. 

Katholiek Universitair Centrum (K. U. C.) 

Kortrijksepoortstraat 160, 9000 Gent. 

Liberaal Vlaams Studentenverbond (L. V.S. V.) 

Claire TILLEKAERTS, Duifhuisstraat 83, 9000 Gent. 
St.-Miebielshelling 4 (Je verd.), 9000 Gent. 

Marxistische-Leninistische Beweging 

St.-Kwintensberg 72, 9000 Gent. 

Revolutionair Anarchistisch Kollektief (R.A.K.) 

Francis FAES, Krommen Elleboog 63, 9000 Gent. 

SAPPHO 

Kris SMETRIJNS, Gerststraat 77, 9000 Gent. 

Socialistische Jonge Wacht (S.J. W.) 

Frans Akkermansstraat 20A, 9000 Gent. 

Aktief Linkse Studenten (A.L.S.) 

Krijgslaan 62, 9000 Gent. 
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't Zal Wel Gaan (T.S.G.) 

St.-Pietersnieuwstraat 120, 9000 Gent. 

Vlaamse Kommunistische Studenten 

Sleepstraat 67, 9000 Gent. 

Vlaamse Nationale Studentenunie (V.N.S. U.) 

Van Hulthemstraat 47, 9000 Gent. 
N. S.V., Iepensteeg 1, 9000 Gent. 

Kultureel Konvent 

Anti-seksistisch Front 

Visserij 132, 9000 Gent. 

D)azz-Combo 

Frank MEERT, Korianderstraat 19, 9000 Gent. 

Fotoklas 

Lukas DE COCKER, Kannunikstraat 42, 9000 Gent. 

Gents Studentenkoor (G.S.K.) 

Patriek VAN RECKEM, ~t. -Amandsplein 3, 9000 Gent. 

Gents Universitair Straattoneel 

Marjan VAN HYFfE, Lousbergkaai 101, 9000 Gent. 

Gents Universitair Toneel 

Lieven VAN DEN BRANDE, St.-Maehariusstraat 38, 9000 Gent. 

Kamerorkest 

Frieda CELIS, Kattenberg 92, 9000 Qent. 

KK-Toneel 

Eric COSAERT, Coupure 135, 9000 Gent. 

Werkgroep Literatuur - Koebel 

lngrid CLAPP, Varingstraat 4, 9230 Melle. 

Masereet Fonds 

Patriek DE CLERCK, Guinardstraat 10, 9000 Gent. 
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Mime Universiteit Gent 

Geert HOSTE, Guldenspoorstraat 12, 9000 Gent 

Universitaire Filmgroep «De Ancjere Film» (U.F.G.) 

St.-Kathelijnestraat 44, 9000 Gent. 

Werkgroep Vormgeving 

Kontaktadres: Ron HERMANS, Visserij 123, 9000 Gent. 

VVerkgroepenkonvent 

Amnesty International (A.I.) 

Robert LEGRAND, Brugsepoortstraat 22, 9000 Gent. 

Interfaktultaire Vrouwenwerkgroep 

Marga BONTE, Tentoonstellingslaan 82, 9000 Gent. 

Kommissie Sosjaal 

Agnes VANDERLINDEN, Kattenberg 25, 9000 Gent . . 

Kritische Aktiegroep Psychologie en Pedagogie 

Ria JANSSEN, Kanunnikstraat 42, 9000 Gent. 

Kritische Aktiegroep Staats- en Sociale (KRASS) 

Willy KONINX, Iepenstraat 3, 9000 Gent. 

Liever Heks 

Hilde HEGMAN. 

Werkgroep Geneeskunde (Mordicus) 

Oostendestraat 25, 9000 Gent. 

Politieke Werkgroep Germaanse 

Jan VAN DAMME, St.-Hubertusstraat 21, 9000 Gent. 

Socio-juridische Werkgroep (SOJUWE) 

p.a. Wetswinkel, Fratersplein 16, 9000 Gent. 
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Sociale Werkgroep Geschiedenis 

John DE VOS, Eendrachtstraat 9, 9000 Gent. 

Vrouwen tegen Verkrachting 

p.a. Willem Teilstraat 11, 9000 Gent. 

Werkgroep Anti-militarisme (SNAST) 

p.a. Bijlokehof 2, 9000 Gent. 

Werkgroep Economie (WEK) 

Jef NYS, Stationstraat 6, 9000 Gent. 
p.a. St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 

Werkgroep lngenièurs Maatschappij (W.I.M.) 

p.a. VTK-sekretariaat, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent. 

Werkgroep Landbouw 

Pol GEERAERT, Kartuizerlaan 48, 9000 Gent. 

Werkgroep Moraal 

Trees DEMOLIE, Stationstraat 6, 9000 Gent. 

Werkgroep Rooie Vlinder 

Eddie VANSANT, Visserij 123, 9000 Gent. 

Paradigma 

Jean-Paul VAN BENDEGEM, Bernard Spaelaan 127, 9000 Gent. 

Werkgroep Wetenschappen 

Pierre LENS, W. Wenemaersstraat 58, 9000 Gent. 

STUDENTEN, 
LEDEN VAN DE SOCIALE RAAD 

Paul GEERAERT, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 

Wouter VAN DEN BERG HE, St.-Hubertusstraat 21, 9000 Gent. 

Agnes VANDERLINDEN, Kattenberg 25, 9000 Gent. 

Willy VAN STAPPEN, Karel de Stoutestraat 140, 9000 Gent. 

Dirk VEREEKEN, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. 
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DI 1980/0634/3 


