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·MEDEDELING AAN ·oE STUDENTEN 

Aanvang academiejaar 1983 - 1984: 03/10/1983 
1984- 1985: 01/10/1984 

Aanvang tweede semester: 30/01/84 

Vakantieperi<:>den vastgesteld volgens wettelijke bepalingen.: 
25/12/1983- 07/10/1984 
09/04/1984 - 23/04/1984 
30/07/1984 - 25/08/1984 

(de mogelijkheid bestaat dat andersluidende beslissingen genomen worden) 

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 wijsbege~rte. 

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

H. MABILDE, De Pintelaan 185, 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 Links 653, bureau .159 
- faculteit van de landbouwwetenschappe.n, faculteit van de diergeneeskun-

de, hoger instituut voor lichamelijke opvoeding; 

H. RAES, Hoveniersberg 4, bureau 0.30 
........ faculteit voor psychologischè en pedagogische wetenschappen, hoger · insti

. tuut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde, faculteit van de economische 
· wetenschappen, Interfacultai~ Centrum voor milieusanering. 

U. WILLEMS, Universiteitstraat 6 _ 
- · faculteit van de rechtsgeleerdheid, School voor Criminologie, hoger insti

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

:{..ET OP! - Iedere verandering van studiegroep moet aan de Rector schriftelijk 
worden aangevraagd vóór ·1 november 1981. 

- 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: 
ç! Afdeling jobdienst : 

· d. Afdeling buitenlandse studenten: 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag) 
- woensdagnamiddag tussen 13.30 en 17 u. 

e. Afdeling kamerdienst: 
- iedere namiddàg tussen 13u.30 en 17u. 

l. Dienst voor Inwendige Ziekten ~ Tel. 22 57 41 (10 lijnen) - ' toesfel233-5. Af· 
· deling: Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische ·.consultaties) .Acad~misch 
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 Psychol?gische Raadgeving, Sint Pietersplein 7 - Tel. 23 74 41 
iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u.; 

- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

MEDISCH ONDERZOEK STUDENTEN 

Wanneer de studenten verschijnselen vertonen van een besmettelijke aan
doening, waardoor de gezondheid van hun medestudenten zou kunnen in het 
gedrang komen, of wanneer ze vermoeden aan een besmettelijke ziekte te lijden, 
moeten ze zich zo vlug mogelijk aanmelden bij één der volgende diensten: 

Polikliniek voor inwendige ziekten 
Dienst Hygiëne en Sociale Geneeskunde 
Studentenarts. 

De Rector van de Rijksuniversiteit te Gent behoudt zich het recht voor, ten alle 
tijde, zelf het initiatief te nemen, tot een georg~niseerd onderzoek van bepaalde 
risicogroepen binnen de studentenbevolking. 

-5 



MEDEDELING I.V.M. DE VERPLICHTE VERZEKERING 
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING 

De studenten die in België onderwijs van het derde niveau volgen bij een in
stelling voor dagonderwijs (post-secundair onderwijs) worden ervan verwittigd dat 
zij verzekeringsplichtig zijn bij toepassing van het koninklijk besluit van 28 juni 
1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte. verzekering voor genees
kundige verzorging tot de studenten die reeds rechthebbende zijn van een Belgisch 
of buitenlands, wettelijk of reglementair stelsel van verplichte geneeskundige zor
genverzekering (o.a. als persoon ten laste of als werknemer). Het bestaan van een 
privaat verzekeringscontract ontslaat hen niet van deze verplichting. 

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

De studenten worden er eveneens op gewezen dat bij laattijdige aansluiting alle 
vervallen maandelijkse bijdragen eventueel worden verhoogd met 10 pct. De verze
keringsplicht 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 WETTELIJKE) GRADEN 

A. Opsomming 

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

kandidaat in de wijsbegeerte; 
kandidaat in de geschiedenis; 
kandidaat in de klassieke filologie; 
kandidaat in de Romaanse filologie; 
kandidaat in de Germaanse filologie; 
kandidaat in de rechten; 
kandidaat in de wetenschappen; 
kandidaat in de farmaceutische wetenschappen; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen; 
kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen; 
kandidaat 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 dè 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 me-tallurgisch ingenieur; 
burgerlijk scheikundig ingenieur; 
burgerl_ijk 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 
studiën welke voorbereiden op een wettelijke graad (behalve tot de studie van 
burgerlijk ingenieur): 

A. de houders van· een getu{gschrift van hogere middelbare studiën, die boven
dien het bekwaamheidsdiploma, dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, heb
ben behaald. 

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

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

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

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische school, 
van het kunstonderwijs of van bewaarschooló'ndérwijzeres, die bovendien het be
kwaamheidsdiplo_ma hebben behaald dat toegang verleent tot het hoger onderwij_s. 

- Het diploma van een hogere ·secundaire techn~sthe school wordt uitgereikt : 

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 ho~er 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: · dooi· 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 examencommiss-ie van de staat voor het normaalonderwijs 
voor bewaarschoolonderwijzeressen. 

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

-8-



1. 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 voor· het ·hoger middelbáar onder
wijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk ingenieur. ' 

~ .. ' ' I, 

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

\\ ... 

E. De h9uders van een diploma van rechnisch ingenieur. 

· F. · De houders · van een géhomologeerd h~manf'oragetuigsèhrift · (alle 
afdelingen), behaald vóór 1 januari 1965 en ' die bovendJen. è~n ·wett~lÜke ot weten-. 
schappelijke graad vail kandidaat hebben behaald in een universiteit, een· daarmede 
gelijkgestelde inrichting of vóór de examencommissie van de Staat voor het universi-
tair onderwijs, everieehs b~haald . vóór 1 januari 1965. ' · · . 

G. De houders .van diploma's of getuigsc!zrifte~, -'behaald . in l;>~itenl~mdse. 
inrichtingen voor secunçlair oqdérwijs of in krachtens een internationale overeen
komst in België opgerichte inrichtingen voor secundair onder.wijs, die gelijkwaardig 
erkend zijp met de gehomol(])geerde diploma:s en getuigschriften van het hoger mid
delbaar onderwijs en van het hoger s.ecundai~ technisch onderwijs en het bekwaam
heidsdiploma onder bij wettelijke ~es~liik~ingen bepaalde, voórwaarde!J. .. · 

I I. Worden, met ingang van 1 oktober. 1965, toegelaten tot d·e graad van kandidaat 
burgerlijk ingenieur, cie houders van een diploma, waàruit blijkt dat zij ge-
slaagd zijn voor het toelatingsexamen, en dat uitgereikt is: -

1. door een examencommissie, ingeste.ld. d9or. een universiteit ··of daarm·e~ ge
lijkgestelde inrichting, voor de 'toelating tot, de graden ván kandidaat-
burgerlijk ingenieur; _, . 

2. door qe examencommissie van de Staat voor. het hogçr .middelbaar onder: 
wijs, voor de toelating tot de gtaÇtd van kaQdidaat-b.~rgerlijk _ingenieur. 

OVERGANGSBEPALINGEN 

.. .. , ' 

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

Indien zij echter het voordeel van de omnivalentie willen ge.nieten, moeten zij 
het bekwaamheidsdiploma behalen, dat toegang. verleent tot het hoger onderwijs ten 
overstaan van de examencommissie van ·de staat v.oor het hoger middelbaar onder
wijs; 
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I I. 

Niemand wordt toegelaten tot het examen : -

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

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

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

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

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

f) van lic~n~iaat in de n~chten, 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 rech
ten heeft 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 kan
didaat in de geneeskundige wetenschappen heeft behaald; 

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

1) van doctor in de diergeneeskunde, indien hij niet de graad van 'kandidaat in de 
, diergerieeskundige 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 licentiaat 
in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licentiaat in de klassieke 
filologie, van licentiaat in de Roma·anse filologie of van licentiaat in de Ger
maanse filologie heeft behaald; 

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

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 inge
nieur heeft behaald of de graad van onderluitenant-leerling aan de. applicatie
school (artillerie en genie); 

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

s) van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, indien ·hij niet de overeenstem
mende graad vàn doctor in de letteren en · wijsbegeerte, in de rechten, in de 
wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergeneeskunde, van 

- 10-



licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, van burgerlijk 
ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde 
en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

lil. 

Niemand wordt tot het examen to~gelaten, zo hij niet aan zijn studiën de bij de 
wet voorgeschreven duur heeft gegeven. Deze duur wordt, voor de eerste graden, 
berekend met ingang van het tijdstip waarop de examinandus voldaan heeft aan de 
voorwaarden tot toelating tot de . universitaire studiën, en voor de overige graden, 
met ingang van het tijdstip waarop de 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 word~n, zijn de volgende : 

Kandidaat in dé moraalwetenschap; 
Kandidaat' iri de kurtstgeschiedeilis ·en· oudheidkunde; 
Kandidaat in de Ooster~ei filold·gie;·· 
Kandidaat in de Slav1s·ché:'filologie; ·- · ,. 
Kandidaat in .de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen; 
Kandidaat in de lichamelijke opvoeding; 
Kandidaat burgerlijk natuurkundig ingenieur; 
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 wetenschappen; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap;
Licentiaat in de sociologie; 
Licentiaat in de criminologie; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding; 
Burgerlijk natuurkundig ingenieur; 
Licentiaat in de economische wetenschappen; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen; 

•. I ' .. 

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 secundair 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 handelswetenschappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de psychologische en pedago-

gische wetenschappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de landbouwwetenschappen; 

(*) Deze opsomming bevat niet de postgraduaat-cyclussen die in diverse faculteiten, instituten en centra 
kunnen gevolgd worden. · 

12-, , . 



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; 
Doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Doctor in de staats- en bestuurswetenschappen; 
Doctor in de sociale wetenschappen; 
Doctor in de ,diplomatieke wetenschappen; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap; 
Doctor in de sociologie; 
-Doctor in dle criminologie; 
Doctor in dle lichamelijke opvoeding; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen; 
Doctor in de economische wetenschappen; 
Doctor in de psyc4ologische en pedagogische wetenschappen; 
Óoct~r in. de landbouwkundigè wetenschappen; · .. 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen; · .. -
Doctor in de tandheelkunde; 
Speciaal do1ètor in de farmaceutische wetenschappen; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap; 
Speciaal do~:tor in de kunstgeschied~n!s en oudheidkunde; 
Speciaal · doctor in de Oosterse filolpgie; 
Speciaal doctor in de Slavische filologie; .. : 
Speciàal doctor in de Afrikaanse geschiedenis er{ filolo'gie; 
Speciaal doctor in de economische wetensch·appen; ' · 
Speciaal doctor in de psychologisèhe en 'peda:gogiséhe wetenst:happen; 
Spechaal doctor in de farmace·utische wetenschappen. 

i. 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 se[Jtember 1964 ' 

ARTIKEL 1. ~ De rijksuniversiteiten reiken uit: . .-
1° wet{:nschappelijke diploma's die overeenstemmen met dé diplqma's betr-~f

fende de wettelijke graden bepaald in de gecoördineerde wetten op het toekenne,n . 
van de acadlemische graden en het programma van 'de universiia,ire. examens;(Ï); 

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

. ARTIKEL 2. - Df i~ .art.). 1 o. bedoelde diploma's worden uitgereikt onder 
dezelfde voorwaa'rden als de diploma's betreffende de overeenkomstige._ wettelijke 
graden. . . 

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

a) zij dië in 'het bezit zijn ~an-'de toelatingsbewijz:en bedoel5l 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); 

(I) 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: toelatirigsvoorwaarden tot de academische graden. · ' 
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b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen ingericht door de universiteit; 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig geachte stu
diën 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, geaggreg.eerde door het hoger secundair 
onderwijs, doctor, ingenieur of speciaal doctor; 

b) gespecialiseerde studiën; 

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

1 o tot de studiën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat worden toege
laten: 

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 toelatingsexámen ingericht door de universiteit; 

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

2° 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 onder
wijs, zij die de oVèreenkomstige graad van licentiaat hebben behaald; tot de studiën 
die leiden tot de gra'àd van doctör, zij die de overeenkomstige graad van licentiaat 
hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van speciaal doctor, zij die de 
overeenkomstige graad van doctor hebben behaald; 

3°·çle studiën van de examinandi moeten een minimumduur gehad hebben van: 
twee jaar voor de graad van kandidaat; 
twee jaar voor de graad van licentiaat; . 
drie jaar voor de graad van ingenieur; 
één jaar' ·voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs; 
één jaar voor ·de graad van doctor; 
twee jaar voor de graad van speciaal doctor. 

(3) Zie B.I. p. 8: toelatingsvoorwaarden tot de acàdemische graden. 
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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 regd 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 exami
natoren en medeondertekend door de rector. 

Ze vermelden de stof waarover het examen liep en bevestigen dat de reglemen
taire voorschriften wat betreft de duur van de studiën en de openbaarheid van de 
examens in acht werden genomen. Ze bevestigen boyeq.dien dat degenen, die ze 
behaald hebben, werkelijk leerling zijn geweest aan de universiteit. _ · 

Wanneer de examinan~i het voordeel van een afwijking hebben genÇ>ten inge
volge art. 4, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op hun diploma's . . 

C. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij besluit van de Raad van Behf!er der 
Rijksuniversiteit te Gent van 26 februari 1964, 17 januari 1968 en 9 ok
tober 1968. 

ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2. 1 o en 2 o, koniqklij k besluit van 19 de
cember 1962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor çle k~ndidatuur 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-weten
schap, degenen die slagen voor het toelatingsexamen dat wordt afgelegd ten over
staan van een door de Faculteit v~n de Letteren en Wijsbegeerte aangestelde com
missie 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 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheids
diploma 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 
· a(deling);·, · 

- geschiedenis; 
--: aardrijkskunde; 
-biologie; 
-wiskunde; 

,:· ~ ~, Frans (pa§~ie.f); 

:--- Engel~ . (passief); voor zover niet gekozen als 3. 
:. Duits (passief); -

5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling . 

... . -~R,TIKEL 2. =-- Vç_rvatlenjngevolge verschijnenvairhet K.B. van 13 juni 1964 
houdende qprichting: yan een Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische 
W ete,n~happen. · 

,ARTIKEL J. ·- ... Versmolten met art. 1,: § ·L als gevolg van het Koninklijk 
Besluit van 24 februari 1971. 

, ~ ARTIKEL .-~. ·-=--"' ... -Opgeheven bij besluit-van de Raad van Beheer van 18 fe-
bruari 1970. ... -. 

. ··r . 

ARTIKELS. ·.:..__ Behoudens de in·art. 1, koninklijk besluit va'n 11 juli 1959, ver
melde personen mogen· zich ins-chrijven voor de -kandidatuur in de handelsweten
schappen (bedoeld wordt economische wetenschappen) ': . de houders van een 
diploma A6/ Al van gegradueerde in de handelswetenschappen, van gegradueerde 
van het hoger technisch onderwijs, afdeling boekhouden en administratie df van ge
gradueerde in de boekhoudkunde. (Aangevuld bij besluit van de Raad van Beheer 
:van de R.U.-G. van 9. oktob.er 1968). 

ARTIKEL 6. -:- Mogen zich inschrijven met het oog op liet behalen van de 
wetenschappelijke graad van kandidaat in de scheikunde, in de aard- en delfstof
kunde, in de aardrij_kskundé, ili de biológie, in de-farmaceutische wetenschappen, in 
de diergeneeskurtdige wetenschappen öf in -de geneeskundige wetenschappen : ·de 
houders van .een gehomqlogeerd getuigschrift van· modern-wetenschappelijke huma
ni-ora,: van een gehomologeerd _of erkend getuigschrift van modern-economische 
humaniOTa.-: . ~~-·· 

"'! · ARTIKEL 7. - ··Mogeh zich inschrijven met het .oog ·öp hef behalen van de 
.wetenschappelijke graad van doctor in de-genees-, heel- en verloskunde of van licen
tiaat in-de t~ndheelkunde: 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 beh:álen van ' de wetenschappelijke 
graàd van apotheker: de houders van· een wetènsèhàppelijk diplom·a 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 ofdoor 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 lichame
lijke opvo1eding :· 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 
wetenschappe~ij ke graad van doctor in de diergeneeskunde : de houders van een 
wetenschappelijk diploma van kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen, 
uitgereikt door de Faculteit van de Dièrgeneeskunde van de Rijksuniversiteit te 
Gent, door het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen of door de Rijksuniversiteit 
te Luik. 

Nochtans moeten, uiterlijk bij het examen van het derde doctoraat, de cursus
sen 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 
b~langhebbenden . het bewijs leveren, dat zij alle daartoe opgelègde ~oorwaarden 
vervullen; zij moeten onder meer het origineel van het vereiste diploma of getuig-
schrift 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 ltot 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 examens, worden toegelaten tot alle door dé Rijks
universi~eit. te Gent uitgereikte wetenschappelijke graden van kandidaat die niet met 
de wettelijke graden overeenstemmen, met uitzondering van kandidaat.. burgerlijk 
natuurkundig ingenieur. 

· E .. Toelatingsvoorwaarden, bepaald bij de oprichtingsbesluiten 
~an 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 ~ovendien de hierna volgende onontbeerlijke voorwaarde vervuld wor
den: 

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

(•) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheids
diploma V(:reist was <;>m universitaire· studiën aan te vangen. 
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Reglement voor de organisatie van de examens tot het behalen van wettelijke en 
wetenschappelijke graden, vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 
1973 en zoals later gewijzigd. 

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

ARTIKEL 1. - De examens worden georganiseerd door de raden van de facul-: _ 
teiten, scholen, instituten of centra. 

ARTIKEL ~. - De examencommissies zijn samengesteld uit leden van het 
onderwijzend ~ersoneel. 

De leden van de examencommissie belast met het afnemen van het examen voor 
een studiejaar van een discipline zijn de leden van het onderwijzend personeel die 
effectief d.e leerstofhebben g~doceerd, 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 vijî niet wordt bereikt, worden in de commissie titularissen van 
verwante cursussen opgenomen om het aantalleden op ten minste vijf te brengen. 
Wanneer het evenwel een bijkomend of aanvullend examen geldt of wanneer de exa
menstof minder dan vijf , cursussen omvat, bestaat de examencommissie uit ten 
minste drie leden. 

Indien een leerstof tijdens ·het academisch jaar door een overeenkomstig de· wet
telijke en r_eglementaire bepalingen aangestelde plaatsvervanger volledig gedoceerd 
is, maakt de plaatsvervanger van rechtswege deel uit van de examencommissie. 
Indien een reglementair aangestelde plaatsvervanger de stof gedeeltelijk gedoceerd 
heeft, beslist de raad van de faculteit, de school, het instituut of het centrm_n. wie tot 
de examencommissie behoort: de plaatsveryanger of plaatsvervangers, (en, zo er 
meer zijn, welke), of de titularis, of de titularis en de plaatsvervanger(s). 

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

De in de alinea's 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde leden van de examencommis
sie voor het laatste studiejaar van een discipline kunnen als leden van de examen
commissie coöpteren de leden van het onderwijzend personeel of wetenschappelijk 
personeel, die zij overeenkomstig alinea 2 van artikel 10 aangesteld hebben als com
missarissen belast met de beoordeling van verhandelingen van laatstejaarsstudenten 
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 onmiddellijk schrifte~ 
lijk 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 drin
gende gevallen, de examencommissie of, desnoods, de voorzitter van de examen
commissie een lid van het onderwijzend of van het wetenschappelijk personeel aan
stellen om hem te vervangen. 

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

ARTIKEL 4. -De faculteiten, scholen, instituten of centra regelen op de vol
gens hen meest geschikte manier de roosters van de mondelinge, schriftelijke en 
praktische examens, alsmede de orde waarin de examinandi zich voor de examens 
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 examet:J.
periode, waarvan sprake in artikel 6, wensen te ondervragen, daartoe de toestem
ming 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 roos
ter van hun ondervragingen derwijze samen, dat de ondervragingen 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, scholen, 
instituten of centra aan de rector de rooster mede van de examens, met vermelding 
van de lokalen waarin de ondervragingen zullen geschieden. 

11. Examenperioden 

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

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

De twt!ede vangt aan op de maandag van de vijftigste week van het academisch 
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, jn afwijking van de veor
gaande alineà's, ten behoeve van de licentiaten, de landbouwingenieurs eh de inge
nieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, de apothekers, die de aggre
gatie ·voor het hoger secundair ' onderwijs wensen te behalen, een buitengewone exa
menperiode 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 vakan
ties worden ondervraagd; bp 'de andere dagen mag worden ondervraagd tussen· 8 en 
19 uur. De examinandi die volgens de rooster' vóót cte middag worden opgeroepen 
moeten vóór lunchtijd worden ondervraagd; zij die na de middag worden opge
roepen 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 pro
clamatie 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 deelgenomen, 
zich voor de tweede examenperiode mag aanmelden, moet een beraadslaging hebbèn 
plaatsgehad over het geheel van de examenstof van zijn studiejaar: -~ 

~ .. ; : : ·• 

JIJ. Werkzaamheden van de examencommissie 

ARTIKEL 9. - § 1. De examens omvatten naast (een) mondeling(e) 
gÇdeelte(n) ook de bij de wet of besluit of door de examencommissie opgelegde 
schriftelijke gedeelten. 

_ § 2. Iedere examinandus mag, wanneer hij daartoe ernstige 
red~nev.· kan laten gelden, aan de voorzitter van de examencommissie de toelating 
vragen om, in plaats van het mondeling examen, een schriftelijk examen af te leg
gen, hetzij over de stof van een of meer cursussen, hetzij over de volledige examen~ 
stbf.' · ·· · ··· · . . . 

§ 3. Ingeval van beslissing door de examencommissie tot het 
opleggen van een ~aq~ het mondelinge examen voorafgaande schriftelijke onder
vragi~g kan de ~xamiri~tor de, examinandus ontslaan van een mondelinge ondervra
ging over dez.elfde stoL Iedere eJ.<:am~pandus ntoet evenwel de gelegenheid geboden 
worden achteraf nog mondefï'ng· examen af te leggen:. Met dit doel moeten hem tij
dig, d.w.z. vóór de beraadslaging, de hem toegekende examencijfers voor het schrif
telijk gedeelte ter kennis gebracht worden. 

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

examencommissie. j' .#I ~-, ' t 

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 be.tr9kken·discipline. De exa
mencommissie houdt rekening met hun· drie individuele · beoo~~elingen of met het 
gemiddelde van hun be.oord.èlingen. Elke commissaris. moet schriftelijk verslag uit
brengen over elke door herp .onderzochte verhandeling en een waardecijfer toe-
kennen aan elk~ v~rli~ndeling.' ' · · · 

ARTIKE.L 1 L ' - ''Iedete ' èxaminá~dus' heeft het recht, óij schriftelijk verzoek 
tot de voorzitter van de exameriëbmmissie gericht, voor iedere ondervraging de aan
wezigheid van tw~e of meer commissieleden te eisen: 

1. . ~ 

ARTIKEL; 12~ - ·Ellfe·voor 'een' eXamenperiode ingeschreven examinandus, die 
zich voor geen enkele,0hdervraging aanmeldt- of die het·examen niet'beëindigt, dient 
de secretaris van dè examencommissie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoog-
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te te brengen, met vermelding van de redenen van zijn terugtrekking. Indien bij het 
examen niet begint of niet beëindigt om medische redenen, moet hij een medisch 
attest voegen bij zijn schriftelijke mededeling. Zijn mededeling en eventueel medisch 
attest worden bewaard door de secretaris van de examencommissie. 

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

ARTIKEL 14.- De examens zijn openbaar en worden afgenomen in universi
taire lokalen door de raad van de faculteit, de school, het instituut of het centrum 
aangewezen, die toeg~nkelijk zijn voor het publiek en die vermeld worden in een 
bericht, dat vooraf ad .valvas of aan de deur van het aangegeven lokaal wordt uit
gèhangen. 

ARTIKEL 15:- Bij flagrante tekortkoming van een examinator kan de exami
nandus de voorzitter van de examencommissie verzoeken het gewraakte feit aan
hangig 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 slagen, het 
uitstellen, het verontschuldigd zijn om wettige redenen, of het afwijzen van de exa
minandi, alsmede over het slagen op voldoende wijze of met onderscheiding of met 
grote onderscheiding of met de groots.te onderscheiding. Bij staking van stemmen 
wordt in het voordeel van de student beslist. 

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

De examinandus is in elk geval geslaagd voor het geheel van het exàmen voor 
een bepaald studiejaar zo hij een gemiddelde van ten minste 11/20 (55 OJo der pun~ 
ten} behaalt over hetgeheel van alle cursussen en hij voor geen enkele cursus minder 
dan 10/20 heeft behaald, onverminderd de deliberatiebevoegdheid van de examen
commissie. 

In de tweede examenperiode wordt de examinandus vrijgesteld van onder
vraging over de cursussen waarvoor hij tijdens de eerste examenperiode van hetzelf
de academisch jaar ten minste 12/20 (60 % der punten) heeft behaald, behalve voor 
die· cursussen waarvoor de examinándus de vrijstelling niet aanvaardt, hetgeen moet 
blijken bij de insèhrijving voor het examen. 

VrijstellinÏ~en · kunnen slechts worden toegestaan aan'studenten die aan alle exa
mens van het jaarprogramma hebben· deelgenomén. Men is deelnemer als men voor 
de examenperiode ingeschreven is. Studenten die bepaalde examens niet afleggen 
moeten dit ten minste 48 uur vóór het bewuste examen schriftelijk ter kennis bren
gen_ én van de voorzitter van de examencommissie én van de examinator, behalve 
ingeval van gerechtvaardi~de verhindering. . 

. ,. Vrijstelling van ondervr~ging wordt öok toegestaan aan overzitters die tijdens 
het vÓorafgaande academiejaar, waarin de cursus werd gedoceerd, alle examenvak
ken daadwerkelijk hebben afgelegd~ al dan niet gespreid . over twee examenperio
den, behalve ingeval yan gerechtvaardigde verhindering - en. dél;arbij in totaal ten 
minste 9/2_0 (45 %der punten) hebben behaald. De vrijstelling word~ enkel verleend 
voor dié cürsussen waarvoor tijdens het voorafgaande academiejaar ten minste 
12/20 (60 %, der plJnten) werd behaald. De examinandus heeft ook in dit geval het 
recht de vrijstellingen niet te aanvaarden. 
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De beoordeling van de examinandus door de examencommissie in de tweede 
examenperiode of in het jaar van overzitter geschiedt op basis van alle cursussen van 
het studiejaar. De punten, behaald voor de cursussen waarvoor vrijstelling werd ver
leend en die door de examinandus açmvaard werden worden mede betrokken in de 
beraadslaging. 

Voor de tweede examenperiode en voor het jaar van overzitten geldt onvermin
derd het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel. 

Wie geen lid is van de examencommissie, mag niet deelnemen aan de beraadsla
ging van die examencommissie. 

ARTIKEL 17.- De leden van de examencommissies zijn verplichtde beraad
slaging bij te wonen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In geval eeQ lid wettig 
verhinderd is deelt het lid zulks mede aan de voorzitter van de examencommissie. 

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

De voorzitter stelt de rector op de hoogte van niet gewettigde 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 v~r
plichte cursussen van een bepaald studiejaar belast zijn, aanwezig zijn, en, indien de 
examencommissie uit minder dan vijf leden bestaat, wanneer er drie aanwezig zijn. 

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

Onmiddellijk na de proclamatie van de examenuitslagen wordt aan de niet ge
slaagde examinandi de gelegenheid geboden met de examinatoren en met de voorzit
ter van de examencommissie hun resultaten te bespreken.; Hun wordt medegedeeld 
waarom zij uitgesteld of afgewezen werden, onder meer: 
- wegens ontoereikende prestaties voor het geheel van de cursussen of voor 

bepaalde cursussen, met vermeiding 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 openbare 
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 van de wetenschappelijke graad van doctor waarvoor een 
proefschrift vereist wordt, van de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
en van de graad van speciaal doçtor. 

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

Reglement vastgesteld bij besluit van de _Raad van Beheer van ·11 juli 1973 en 
zoals later gewijzigd. · 
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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 examencommis
sies instellen. 

De examencommissie voor de graad van doctor met proefschrift telt ten minste 
zeven leden, behorend tot het onderwijzend personeel, de de~en van de faculteit of 
de voorzitter van de school, het instituut of het centrum inbegrepen. Voor de exa
mens 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 examen
commissie, 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 geag
gregeerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor, mag om het even welk 
persoon, wiens medewerking noodzakelijk wordt geacht, opgenomen worden door 
de ingestelde examencommissie. 

De kosten die gepaard gaan met de opneming in de examencommissie van per- . 
sonen, die niet tot de universiteit behoren, vallen ten laste van het patrimoniumkre
diet 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. 

De examencommissie stelt een van haar leden aan als secretaris. 

De beraadslagingen van de examencommissie zijn geheim. 

ARTIKEL 3. - § 1. Het examen voor de graad van doctor (met proefschrift) 
omvat: 

1) het indienen vàn een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en eventueel 
van een of meer stellingen, zoals voorzien bij de wet of het besluit tot oprichting 
van de bedoelde graad; 

2) het in het openbaar verdedigen van het proefschrift en de erbij gevoegde 
stelling(~n) 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 h~t typografisch, volgens 
het «offset» procédé of vofgens enig ~nder reproduktieprocédé dat vergelijkbare 
waarborgen biedt inzake leesbaarheid en duurzaamheid en mogelijkheid tot ver
spreiding; 

2) het in het openb~ar 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) voor het behalen van de graad van doctor moeten door de examen
commissie worden aangenomen. 

-23-



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

ARTIKEL 5.- Het proefschrift mag alleen in een andere taal da1;1 het Neder
lands gesteld zijn, indien de examinandus het Nederlands niet machtig is of indien 
het examen een andere taal tot voorwerp heeft, en mits de examencommissie en de 
rector hun goedkeuring verlenen aan het gebruik van een andere taal; aan een in een 

. andere taal gesteld proefschrift moet een Nederlandse samenvatting toegevoegd 
zijn. · 

De openbare en mondelinge gedeelten van het examen worden afgelegd in het 
Nederlands. Zo het examen een andere taal dan het Neder'lands 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 monde
linge gedeelten van het examen in diezelfde taal worden afgelegd. Dit mag eveneens 
geschieden om andere redenen, indien de examencommissie en de rector die redenen 
gegrond achten. 

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

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

gewenste graad kan behaald worden; 
2) ~en 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 gedrukt worden voorgelegd. Het examen neemt een aanvang op het ogenblik dat 
de examinandus voldaan heeft aan het bepaalde bij artikel 6. Hij moet bovendien 
binnen de acht dagen hierop volgend de administratieve formaliteit vereist voor het 
afleggen van het examen (inschrijven op de rol, voor het examen en betaling der 
rec~te~) 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. 

IJ. . Bijzondere bepalingen 

A. Voór de graad van doctor 

ARTIKEL 9. ·- § 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 geheel is voldaan, wordt in 
de e~rstvolgende vergadering van de raad van de faculteit, de school, het. instituut of 
het centrum de examencommissie aangesteld. 
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§ 2. Zo de examencommissie de onderwerpen van het 
proefschrift en van de stelling( en) aanneemt, stelt zij uit haar leden een leescommis
sie samen, die ten minste drie en ~en hoogste vijf leden moet omvatten. Ten minste 
een maand en ten hoogste drie maand na haar aanstelling beraadslaagt de examen
commissie over de door de leden van de leescommissie schriftelijk ingediende, 
gemotiveerde verslagen en beslist zij bij volstrekte meerderheid van haar aanwezige 
leden over het al dan niet toelaten van de examinandus tot de verdediging van het 
proefschrift en de stelling( en). 

§ 3. De beslissing wordt aan· de examinandus medegedeeld 
binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Indien ze gunstig is wordt de examinan
dus toegelaten tot de verdediging van het proefschrift en de bijkomende stelling( en). 
De verdediging vindt plaats voo.r 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 verdediging, 
die ten minste acht dagen vooraf worden bekendgemaakt aan de examinandus door 
middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, evenals aan belangstellen
den via een bericht in de pers en ad valvas in de universiteit. 

ARTIKEL 11-. - Onmiddellijk na de openbare verdediging, die niet minder 
cianeen uur en niet meer dan twee uur mag duren, beraadslaagt de examencommis
sie over de waarde van h_et ingediende werk en 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 vol
doende wijze, met OJ)derscheiding, met grote onderscheiding of met de grootste 
onderscheiding. Bij staking van stemmen wordt een . tweede stemming gehouden; 
indien er opnieuw staking van stemmen is, wordt in het nadeel van- de examinandus 
beslist. De openbare proclamatie volgt onmiddellijk op de beraa4slaging. 

ARTIKEL 12. - De examencÇ>mmissie kan slechts geldig beraadslagen wan
neer ten minste drie yijfden van haar leden aanwezig zijn, zowel wat de toepassing 
van artikel 9, § 2, als van artikel 11 betreft. 

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

ARTIKEL 13. - § 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 geheel is voldaan, worden 
in de eerstvolgende vergadering van de faculteit, de school, het instituut of het cen
trum de examencommissie en een leescommissie aangesteld. De leescommissie be
staat uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden van de examencommissie. Indien 
het proefschrift en de bijkomende stellingen in gedrukte vorm zijn aangeboden, 
wordt van meet af aan een exemplaar aan elk lid van de examencommissie overge
zonden. 

§ 2. Ten minste een maand en ten hoogste drie maand na de . 
aanstelling van de leescommissie beraadslaagt d.e examencommissie over de door de 
leden van de leescommissie schriftelijk ingediende, gemotiveerde verslagen en beslist 
zij over het al dan niet toelaten van de examinandus tot de verdediging van het 
proefschrift en de bijkomende stellingen. Deze toelating impliceert de toelating tot 
drukken (voor zover het proefschrift nog niet gedrukt was) op een aantal exempla
ren dat ten minste honderd en ten hoogste tweehonderd moet bedragen. 
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§ 3. De beslissing wordt aan de examinandus medegedeeld 
binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Onmiddellijk nadat de examinandus 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 aangaande de toelating 
een gunstige beslissing door de examencommissie is genomen, bepaalt de voorzitter 
van de commissie dag, uur en plaats van de verdediging, die ten minste acht dagen 
vooraf worden bekendgemaakt aan de examinandus door middel van een schrifte
lijk tot hem gerichte uitnodiging, evenals aan. belangstellenden 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 drukken of, in voor
komend geval, na het indienen van de gedrukte exemplaren plaatshebben voor de 
examencommissie, in het bijzijn van de rector. 

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

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

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

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

Deze datum wordt ten minste acht dagen vooraf bekendgemaakt aan de exami
nandus 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 bijzijn 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 enh!l 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 examencommissie mondeling en bij naam
afroeping. De leden 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. 
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ARTIKEL 18. -Ingeval alle in artikel 17 bedoelde beslissingen gunstig zijn, 
verzoekt de rector in openbare zitting, dadelijk na de beraadslagjng, 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 rec
tor, 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. 

JIJ. 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 doc
tor maken melding van de speciale wetenschap waarover het examen liep. Bij ont
stentenis van enige toe te kennen graad vermelden zij dat de examinandus bij vol
strekte meerderheid van de stemmen promovéert. 

ARTIKEL 20. - Behalve tijdens de vakantie zullen de examinandi zich ge
durende het gehele jaar voor het examen mogen aanmelden. De vakantieperioden 
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 

1. 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. Vooropgesteld wordt dat het exameh 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 nodeloos 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 informatie 
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, col
lectief examen, schriftelijke toetsing, mondeling examen met schriftelijke 
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, synthese, 
analyse, kritiek); 
e. de wijze van coteren bekenq 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 sylla
bus, 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 beperke·n tot een minimum, en om zijn tijd te besteden aan de 
vorming van de studenten, wat de doelstelling is van het universitair onder
wijs en waardoor de studenten meteen zo goed als enigszins mogelijk voor
bereid 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 academiejaar beschik-
baar te zijn. 
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3. Van de docent wordt daarom insgelijks verwacht dat hij in zijn onderwijs oefe
ningen 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 docent ook zijn, toch weet hij nimmer of 
slechts ten dele hoe de syllabus en de manier van onderwijzen bij de studen
ten overkomen (of de beoogde doelstelling wordt bereikt, of de studenten 
wel begrijpen, of de inspanningen efficiënt zijn, of de studenten wensen 
hebben). 
Door gestandaardiseerde 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, histituut, en zo nodig of wenselijk per sectie, wordt 
een examensecretariaat opgericht. 
- Het examensecretariaat functioneert uitsluitend 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 exa

mensecretariaat verwittigd (zet~l, telefoonnummer, verantwoordelijkheden). 
- Aan dit ·secretariaat worden door de examinatoren en examinandi mede

gedeeld: adreswijzigingen tijdens de examenzittijd, wijzigingen aan de examen
regeling, klachten wegens overtreding van het examenreglement en van de 

· gedragscode, enz. , 

- Alle klachten worden doorgegeven aan de voorzitter van de examencommissie. 

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 gemeenschappel.ijk 
beginuur bepaald te worden. · 

- Mondelinge groepsexamens, w.aarbij 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 uitgewerkte exa
menschikkingen. Deze vervallen nochtans: 
- indien een examinandus niet tegenwoordig is op het ogenblik dat het schrifte

lijk examen een aanvang neemt, of indien hij niet op het mondeling examen 
verschijnt twee uren na het gestelde tijdstip op de voorziene 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 voor
ziene halve dag. 

De belanghebbende partij brengt het examensecretariaat van de vervallen exa
menschikkingen op de hoogte. 

5. De partij aan wie het vervallen van de uitgewerkte examenschikkingen te wijten 
is, neemt onverwijld het initiatief 'voor het gebruikelijk uitwerken van nieuwe 

· afspraken volgens de voorkeuF van de andere partij in gemeenschappelijk over
leg. 

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

7. ·Het schriftelijk examen mag niet langer duren dan een halve dag. 
8. Omvat het examen een 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. 
klini~che 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 gelijkwaardig 
zijn, zódat 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 examensecretariaat aan de niet
geslaagde examinandi een gedetailleerde uitslag van hun examens per cursus ter 
beschikking gesteld. 

2. Aan de geslaagde examinandi -word op aanvraag de uitslag schriftelij-k medege
deeld, evenwel zonder vermelding van de cijfers onder 12. 
- De ctjfers onder 12 worden met de letter M gecodeerd. 

NOTA: 

Feed-Back: terugkoppeling naar de student door uitleg te geven over zijn prestaties 
(niet alleen zijn behaalde cijfers), met het doel zijn leerproces .. te bevor- . 
deren, te verbeteren of bij te sturen door die prestaties te bespreken, 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. 25 75 71 

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 licentie: 
- 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 

- Geaggregeèrde 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, rich~ing : - Nederlands· 

- Engels 
- Duits 
- een Scandinavische taal 

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

- Filologie 



TOELATINGSVOORW AARDEN 

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°' van het koninklijk besluit va~ 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 
prograptma 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 voorwaàrden; 

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

e) degenen die slagen voor het toelatingsexamen dat wordt afgelegd ten 
over~taan 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 ~ennis 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, 
0" 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 overeenstemmend licentiaatsdiploma; 

- tot het doctoraat: de houders van het overeenstemmend licentiaats
diploma; 
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·- tot het speciaal doctoraat: de houders van het overeenstemmend doctors
diploma. 

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

-tot de kandidatuur: 

a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 2, 1 o 

van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 14); 

-b) de houders van een getuigschrift dfit op 1 januari 1965 toegang ver
leende tot één van de examens voor de _academische gr~den van kandi-
daat; · · 

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

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke 
Militaire School of die tóelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, 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 kandidaat; 

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filolo-
gie: 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 ge
schiedenis en filologie: de houders van de overeenstemmende· graad van 
licentiaat of van het diploma van licentiaat in de Afrikaanse taalkunde en 
geschiedenis; 

- tot het doctoraat: de houdèrs van de overeenstemmende graad van licen
tiaat of van de respektievelijke vroegere diploma's; ' 

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

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

3. Wetenschappelijke graden van de aanvullende kandidatuur en de aanvullende 
licentie Germ~anse 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 Rijksuni
versiteit te Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
Germaanse filologie (alle richtingen, behalve deze die de grondige t.aalkun
dige studie of de grondige studie van de literatuur van he~ Nederlands 
omvatten); · 
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b) voor de richting Engels: de houders van een Belgisch wettelijk diploma of 
van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt wetenschappelijk 
diploma van licentiaat in de Germaanse filologie (alle richtingen, behalve 
deze die de grondige taalkundige studie of de grondige studie van de litera
tuur van het Engels ?mvatten); 

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

d) voor de richting een Scandinavische taal: de houders van een Belgisch wet
telijk 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 Scandinavische taal omvatten). 

- tot de aanvullende licentie in de Germaanse filologie: 
a) Voor de richting Nederlands: · 

- de houders van het diploma van de aanvullende kandidatuur in de Ger
maanse filologie, richting Nederlands 

-de houders van een Belgisch wettelijk of van een door de Rijksuniversi
teit te Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
Germaanse filologie (alle richtingen, behalve deze die de grondige taal
kundige studie of de grondige studie van de literatuur van het Neder
lands omvatten), behaald na een kandidatuur in de Germaanse filologie, 
waarvan het programma de studie van de Nederlandse taal en literatu1:1r 

, omvat. . 

b) Voor de richting Engels: 
· - de houders van het diploma van de aanvullende kandidatuur in de Ger

maanse filologie, richting Engels 
.-de houqers van een Belgisch wèttelijk of van een door de Rijksuniversi

teit te Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
Germaanse filologie (alle richtingen, behalve deze die de grondige taal
kundige studie of de grondige studie van de literatuur van het Engels 
omvatten), behaald na een kandidatuur in de Germaanse filologie, 
waarvan het programma de studie van de Engelse taal en literatuur 
omvat. 

c) Voor de richting Duits: 
- de houders van het diploma van de aanvullende kandidatuur in de Ger

maanse filologie, richting puits 
-de houders van een Belgisch wettelijk of van een door de Rijksuniversi

teit te Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
Germaanse filologie (alle richtingen, behalve deze die de grondige taal-. 
kundige studie of de grondige studie van de literatuur van het Duits 
omvatten), behaald na een kandidatuur in de Germaanse filologie, 
waarvan het programma de studie van de Duitse taal en literatuur 
omvat. 

d) Voor de richting een Scandinavische taal: 
- de houders van het diploma van de aanvullende kandidatuur in de Ger

maanse filologie, richting een Scandinavische taal 
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-de houders van een Belgisch wettelijk of van een door de Rijksuniver:;i
teit te · Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
Germaanse filologie (alle richtingen, behalve van licentiaat in de Ger
maanse filologie (alle richtingen, beha~ve deze die de grondige taalkun
dige studie of de grondige studie van: de literatuur van een Scandinavi
sche taal omvatten), behaald na een kandidatuur in de Germaanse filolo
gie, waarvan het programma de studie van een, Scandinavische taal en 
literatuur omvat. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 ° De vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van twee examenge
. deelten en van tenminste twee jaar studie. 

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

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

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

5° Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of voor 
de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het openbaar verdedigen van 
een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, als
mede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste 
twee jaar na .het behalen van het overeenstemmend diploma van doctor. 

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

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 taal. Zij moet aan de examencommissie worden voorgelegd vóór de door 
haar te bepalen datum. 
go De vakken voor de graad van aanvullende licentie in de Afrikaanse Geschiedenis 

en filologie zijn het voorwerp van tenminste één jaar studie en van een enig exa
men 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 vande gebruikte tekens 

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

(0) 
(00) 

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

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

eerste halfjaar 
tweede halfjaar 
te volgen in de 1 e kandidatuur /licentie 
te volgen in de 2e kandidatuur /licentie 
te volgen in de '1 e en 2e kandidatuur /licentie 
te volgen. in de 1 e of 2e kandidatuur /licentie (naar keuze van de 
examinandus) 
cursus om de 2 jaar gedoceerd: wel in 1983-1984 
cursus om de 2 jaar gedoceerd: niet in 1983-1984 
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 literai
re strekking dienen ofwel de cursus «Grondige vraagstukken van de 

·wijsbegeerte: cultuurfilosofie» ofwel de cursus «Bijzondere vraag
stukken uit de (:llgemene 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 doride':dag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. Historische inleiding tot de wijsbegeerte Co) E. VERMEERSCH 14lf2 -16 

2. Logica(*) . .... . .... .... . .. .............. F. VAN DAMME 16-18 

3. Oefeningen logica (* + ••) .................. F. VAN DÄMME (*) 
D. BATENS (**) 11-13(**) (*) 16-18 

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

5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0
) E. VERMEERSCH 14\tl -16 \tl 

; 

6. Ethica (* + ••) ....................... . ... J. KRUITHOF 17-19(**) 

7. Oefeningen ethica (* + ••) . . . ..... . ........ J. KRUITHOF 

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

II. 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. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 (*) 
Rozier, 44 (**) 

11-13 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-13(*) Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

17 1h -l9 Blandijnberg, 2 

-

~ 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) -. 

~· 

feergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

·, 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 

Drie cursussen naar keuze uit 1 t.e.m. 4 
1. Geschiedenis van de 'wijsbegeerte van de 

Oudheid e> ........................ .... H. DE LEY 9-11 -

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (0

) ••••••••••••••••••••••• H. DE LEY 10-12 

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

4. Geschiedenis van de wijsbegeerte v~n de 
Hedendaagse Tijden (00

) E. VERMEERSCH 17-19 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 8 I. 

5. Verklaring · van wijsgerige teksten ui~ de 
Oudheid e) . 00 00 00 00 00 •• 00 00 •• 00 00 00.00 H. DE LEY 10-11 

6. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Middeleeuwen (00

) •••••••••••••••••••••• H. DE LEY 10-11 

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

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

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

) •••••••••••••••••• E. VERMEERSCH 14-15 

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

Tit. : 1. KRUITHOF 14-16 
Suppl.: H. VAN DEN 
ENDEN 

10. Axiologie (00
) •••••••••••••••••••••••••• 1. KRUITHOF 

of 
11. Esthetica (0

) •••••••••••••••••••••••••••• K. BOULLART 
-

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

) •••••••••••••• E. VERMEERSCH 15-17 

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 

Bl~ndijnberg, 2 

16-18 Blandijnberg, 2 

14-16 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 woensc(ag donderdag 

13. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00

) •••••••••••••••••••••••••••••• D.BATENS 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

) ................... D.BATENS. 14-16 

16. Epistemologie (0 0
) . ..................... F. VANDAMME 8-10 

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

wijsgerige antropologie e 0 ) •••••••••••••• E. VERMEERSCH 14-15 

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

) •••••••••••••••••••••••••••••• F. VANDAMME 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

) •••••••••••••••••••••••••••• K. BOULLART 30 uur/jaar 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee door de ·examinandus met goedkeuring van .. 
de examencommissie gekozen vakken, die elk ten- \ l' '• 
minste één college omvatten dat voorkomt op het ... ... 

programma van een universiteit. .. .. ' . . .. 
. ... . . . -·.' 'J-... . 

. .... 
y ., ~ -

\ 

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

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Rozier-, 44 

Blandijnberg, 2 

Bla.ndijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

.. 
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I ~ FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. in de wijsbegeerte 
' ·.· 

,. 
! , : 
-.. Leergangen . . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. De prbefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK ' 
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 .. 
voórkomen op het programma der athenea, 10-12(1) I 

partim : zede~leer ......... ................ ·. J. BUELENS 

partim: algemene wijsbegeerte (0 ?) ...•..... J.BUELENS 30 uur/jaar 

partim·:-sociale wijsbegeerte (0
) •••••••••••• i. KRUITHOF 30 uur/jaar 

.. 

' : 
j 

:, .. 
., 

·-

.. 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 

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 

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

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

2. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome (00

) •••••••••••••••••••••••••••••• J. DEVREKER 17-18 Blandijnberg, 2 

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

4. Geschiedenis van de Nieuwe Tijden (0 0
) ••• W. BRULEZ 10-11 Blandijnberg, 2 

5. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (0 0
) •• 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 : 

8a. Oudste Tijden· ... · ....................... J. NENQUIN 8-10 Blandijnberg, 2 

Sb. Griekenland en Rome .................... J. DEVREKER. 8-10 Blandijnberg, 2 

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

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

Be. Nieuwe Tijden .......................... J. EVERAERT (**) 
W. BRULEZ (*) 11-13 Blandijnberg, 2 

8f. Nieuwste Tijden : 
partim: ....................•........... R. VAN EENOO 
partim: ................................ H. BAL THAZAR 11-13 Blandijnberg, 2 

Encyclopedie der geschiedenis, twee partims 
te kiezen onder :· 

9a. Oudste Tijden (**) ...................... -~· NENQUIN f ' 
14-16(1) Blandijnberg, 2 

Voor de verktaring 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 I dinsdag I woensdag I-donderdag! vrijdag 

9b. Griekenland en Rome (**) 

9c. Middeleeuwen (**) 

9d. Nieuwe Tijden (**) 

J. DEVREKER 

Tit. R.VAN CAENEGEM 
Suppl. : L. MILIS 

M. BAELDE 

9e. Nieuwste Tijden (**) ................... I R. VAN EENOO 

10a. Paleografie, met oefeningen (**) ......... I W. PREVENIER 

11. Inleiding tot de arche<;>logie, met 
oefeningen (**) ........................ I S. DE LAET 

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

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

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

) ••••••••••••••••• I G. SANDERS 

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

) •••••••••••••••••• I A. VAN ELSLANDER 

- 1 12d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ..................... I J. THOMAS 

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

) •••••••••••••••••••• I R. BOGAERT 

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

) •••• . ••••••••••••••••••••••••• I R. DEROLEZ 

12g. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits ................................. I G. DE SMET 

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

10-11 

16-18(1) 

14-16(1) 

15-17(1) 

-

11-12 

16-18(2) 

16-17 

10-11 

12-13 I 

30 uur /jaar 

30 uur/jaar 

10lh-12lh 
(1) 

11-12 

zaterdag Plaats· 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
- ·-

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

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 teksten uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ............. J. EVERAERT 15-16 

12j. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans ....................... R. BLOMME 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 Tit. : A. BOLCKMANS 

literaturen (*) .......................... ' Suppl. : R. VER VLIET 14-15 Y.! 
of 

13b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde.: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0

) A. VAN ELSLAND ER 9-11(1) -
of 

1k. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Nieuwste Tijden (00

) ............ A. DEPREZ 9-11(1) 

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

) ••••••••••••••••••• H. MUSSCHE 

15. Overzicht van de geschiedenis der plastische -
'• 

kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (00

) •••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 

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

) ···················· J. KRUITHOF SY: -10 
of 

16b. Logica .......•......................... F. VANDAMME 16-17\lz 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Blandijnberg, 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 LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) . -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag .. 
17. Retrospectieve menselijke aardrijkskunde ~ 

-
(00) . . .............. , ....... -- ... ·- .................. ·--- A. VERHULST 14-16 

Twee cursussen naar keuze uit! 
18. Inleiding tot de economie (*) ................... M.VAN MEERHAEGHE 14-16(1) 

19. Inleiding tot de algemene rechtsleer (*) ...... W. CALEW AERT 10-11 

20. De vormen van het religieus leven (0) ........ R. THIÏlAU 15-16 

21. Beginselen van de sociologie (*) ................ M. VERSICHELEN-
TERRYN 11-13 45 uur /jaar 

22. Algemene statistiek, met praktische 
oefeningen (*) ....................... . ............... H. PICARO 14-15% 

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

24. Psychologie (*) ·····: ································ W. DE COSTER 11-12% 

Twee cursussen naar keuze uit : 
25. Economische begrippen en modellen met 

l 

betrekking tot de geschiedenis (**) ............ N. .. 30 uur 

26. Sociologische begrippen en modellen ·met 
betrekking tot de geschiedenis (**) ............ H. BALTHAZAR 30 uur 

+ 

27. Institutionele en politicologische begrippen 
.. 

- ~ -- . - --~..--- ,.....- - --- .~ --
en modellen met betrekking tot de -geschiedenis (**) .................................... R. VAN pENOO 30 uur . 

Tit.: -
28. Algemene en methodologische inleiding tot R. VANCAENEGEM 

de cultuurgeschiedenis (**) Suppl. : L. MILIS 14-15 

.. 

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

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Paddenhoek, 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 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: oudste tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. Instellingen van de Oudste Tijden (0 0

) ••••• J . NENQUIN 8-10 

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

) ••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 10-12 

3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste Tijden 
(0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 10-12 

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

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

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

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

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

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

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

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

".~ 

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

) .................... A. VERHULST 11-13(1) 

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

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 : 

I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan 281 
SB 

Blandijnberg, 2 
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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 (D) .................. . .. : G. SANDERS 9- ll(l) 

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

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

I 

-

' ' \ 

' ~ 

: 
I •••• 

~-

~ 

,, 

I ~ 

.. 
\ 

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

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 

~ 
\ 

I 

~ 

~ 

I 
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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: t 

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

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

3. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (0 0

) ••••••••••••••• R. BOGAERT 10-12 

Twee cursussen naar keuze uit 4 t.e.m. 8 
4. Geschiedenis van de wijsbegeerde van de 

Oudheid (0
) ........................................... H. DE LEY 9-11(1) 

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

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

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

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke volke-
ren (00

) •••••••••••••••••••••••••••••••• G. SANDERS 9-ll(l) 

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. J?EVREKER 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) 

_Yoor 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 donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Etruskische en Romeinse archeologie e 0 ) •• S. DE LAET .. 8-10 Blandijnberg, 2 

13. NàÜonale en prov-inciaal-Romeinse archeo-
Jogie (00

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

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

15. Latijnse epigrafie ( 0
) ••• • ••••••••• •••••• •• G. SANDERS 9-11(1) Blandijnberg, 2 

16. Numismat,iek der O!Jdheid e) ... .' . ....... R. BOGAERT 
~ 16-1'8(1) Blandijnberg, 2 

17. Papyr:ologie (0
) ••••• : ••••••••••••••••••• R. BOGAERT 14-16(1) Blandijnberg, 2 

18. Griekse paleografie (0
) ••••••• _. ••••••• ,. ••• R. BOGAERT - 9-10 . Blandijnberg, 2 

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

20. Histori~che geografie: problemen, bronnen 
en methode (0 0

) •••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 11-13(1) Blandijnberg, 2 

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

. ' 
- .. -I - - ·- r 

- .. 

. . 
.. ' ! 

.. 

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: middeleeuwen (2-jaar studie) . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

) •••••• R. VAN CAENEGEM 9-11 

2. Economische · en sociale _geschiedenis van de 
Middeleeuw-en e 0 ) •••••••••••••••••••••• A. VERHULST 9-11 

Twee-cursussen naar keuze uit 3 t.e.m. 10 " .. - I 

3. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen e> ................................... H. DE LEY 1 0-12(1) 

" 
4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 15-17 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0
) G. SANDERS (1) 

5. Geschiedenis van de plastische kunsten : 
Middeleeuwen ( 0 0

) •••••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 14-16(2) 

6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen( 0 0
) G. SANDERS .. 14-16(1) 

~ 

7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der Tit. : R. VAN CAENEGEM 
Middeleeuwen (0

) • •••••••••• • ••••••••••• Suppl. : L. MILIS 14-16(1) 

8. Muziekgeschiedenis tot 1750 (* /**) . .. .. ... F. DE HEN 60 uur/jaar 

9. Theatergeschiedenis e) .... ..... .... .... . W. SCHRICKX l0%-12 

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

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

b) . (* ••) of part1m + ....................... R. VAN CAENEGEM 14-16 
-~. 

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

d) partiro (* + **) .. ~: ................... A. VERHULST 11-13 
- ···- ----

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

zaterdag Plaats 

Blandijnberg; 2 · 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St .-Hubertus-
straat, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 ! 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 ' 

I 

I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 



VI 
0 

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 (00

) ••••••••••••••• W. PREVENIER 14-16 

14. Opgravingstechniek met oefeningen op het 
terrein (0 0

) ••••••••••••••••••••••••••••• 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 methode (00

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

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

) •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• W. BRULEZ 10-12 

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 I 9-10 

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

) ••••••••• A. VERHULST 

21. De geschiedenis . van de politieke leerstelsels 
(*/**) .................................. H. GAUS 45 uur /jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

I I I I 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 

11-13(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-11(2) Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

I 



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 
I. Instellingen van Europa in de Nieuwe Tijden 

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

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

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

) ••••• W. BRULEZ 11-12~ Blandijnberg, 2 

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

) ••• ~ •• 1. 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 ( 0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. 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 (00

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

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

) •••••••••••••••••• W. BRULEZ 9-10 

10. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* / .. ) .. . .. 1.BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

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

12. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : M. 'BAELDE (0

) 11-13 
a) partiro . . ........... .. . ..... ...... 1. EVERAERT (00

) 9-11 Blandijnberg, 2 
of 

Blandijnberg, 2 I b) partiro ······························ W. BRULEZ 10-12 

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



Vl 
N 

FACULTEIT ·vAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

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

-·· - .. 

Leergangen Titularis maandag dinsda~ . -woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
~ 

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

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

. -
14. Historische geografie: problemen, bronnen 

en methode (0 0
) •••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 11-13(1) 

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

) ••••••••••••••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 10-12 

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

17. Financiele geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijden e) ....................... W. PREVENIER 9-10 

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

) ••••••••• A. VERHULST I 9-11(2) 

19. Boekhouden (* /* *) ................................. C. DE PELSEMAEKER 16-171f2 (30 uur theorie + 15 uur prak. oef.) 

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

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

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

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

· Univ., 4 
NB 11 

-

Univ., 8 



Vl 
w 

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 
I. Instellingen van de Nieuwste Tijden (00

) •• • R. VAN EENOO 10-12(1) 

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

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (0 0

) •••••••••••••••••••• 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-IO ih 

/ 

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 16-18 

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

I 

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 

L__ 

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

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 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



Vl 
+:-. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 
20e eeuw (0 0

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

Politieke aardrijkskunde (*/ .. ) ........... L. DE SMET 81/z -9 'h 

Economische bewegingsleer ·············· A. DEVREKER 15 '12 -17 

Boekhouden (*/ .. ) ................................. C. DE PELSEMAEKER 16-17 '12 30 uur theorie + 15 uur prak. oef. 

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

Politieke problemen van de nieuwe staten .. N. 11-12 ~ 

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

Geschiedenis van de ontdekkingen en van de 
cartografie e> .......................... W. BRULEZ 10-12 

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

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

Historische geografie: problemen, bronnen 
en methoden (00

) ••••••••••••••••••••••• A. VERHULST 11-13(1) 

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

) ••••••••• A. VERHULST 9-11(2) 

De geschiedenis van de politieke leerstelsels 
. (*/**) ································· H.GAUS 45 uur /jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

I I I I l zie p. 55 en 56. 

de ~ebruikte tekens: zie p. 36. 

,' 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Hoveniersberg, 4 
Aud. 111 

Univ., 4 - NB 11 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

-- - -



VI 
VI 

; 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN 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 behoren tot de geschiedenis ; 

1. Museumkunde (0 0
) •••••••••••••••••••••••••••••••• A. DE SCHRIJVER 10-12(1) 

2. Bibliotheconomie en bibliografie (* /**) ...... A. VAN DEN BRANDE 

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

4. Grondige vraagstukken van de sociologie in 
verband met de moraal (0 0

) ••••••••••••••••••••• 1. 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!f2 

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

-.. 
30 uur/jaar 

8. Etnologie (* /**) .................................... H. ~INXTEW.~': 

9. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken e) ............................ D. BÀTENS 14-1-(f: .. 

10. De wijsbegeerte van het recht (* /**) .......... W. CA.LEWAERT 10-12(1) 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 38. 

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 

Rozier, 44 

Univ., 2 

Univ., 2 



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 (* /**) ...... N. 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-
ten met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (* /**) ....................... N. 10-11 

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

bibliografie (* /**) ....................... N. 11-12 

~ 

I 

~ 

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

- ' 

vrijdag zaterdag Plaats 

- Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

. Blandijnberg, 2 

Rozier, 9 

- I 

Rozier, 9 

I 

I 

! 



Vl 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

-- Aggregatie H.S.O. in de geschiedenis 

Leergdngèn Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ..... . A. DE BLOCK 17-Î9(1) 

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

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

4. De bijzondere 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 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 



VI 
00 

--·- . ··-- -

- FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
i 

Kandidatuur in de klassieke filologie ·(2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. 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 Y7 14-15 1h 
a) theoretisch gedeelte (* + * *) ...... .. .... H. VAN LOOY (**) (*) 

14Y7 -16 8 Y7 -10 
b) praktisch gedeelte (* + **) ............. H. VAN LOOY (**) (*) 

6. Historische spraakkunst vari hèt Grieks (**) R. THIBAU - 10-12(1) 

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

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

) ••••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 11Y7-12 Y7 

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

- 16-17 Y7 
(*) 

10-11(*) 
b) praktisch gedeelte (* + * *) ............. J. VEREMANS 14-16(**) 

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

1 Ül. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ........................... A. BOLCKMANS 14-15% 

of 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Y7 
,..,-:;-:---~--=-~L 

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 



\Jll 
\0 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
•. 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde : Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0

) A. VAN ELSLAND ER 9-11(1) 
of 

11c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde : Nieuwste Tijden e 0 ) •••••••••••••••••••• A. DEPREZ 9-11(1) 

12. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels e> .............................. J. KRUITHOF 8%-10 

13. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (00

) ........................................ H. DE LEY 9-10 

14. Geschiedenis van Griekenland e 0 ) •••••••••••• J. DEVREKER 

15. Geschiedenis van Rome 0
) ....................... J. DÉVREKER 

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

17a. Geschiedenis van de Oudste Tijden en 
meer bepaald de oudste geschiedenis van 
Europa (0

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

17b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië 
in hun betrekkingen met de Grieks-
Romeinse Oudheid : L. DE MEYER 

of 
l7c. Geschiedenis van Byzantium (00

) .............. E. VOORDECKERS 
of 

l7d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0
) ....... R. VAN CAENEGEM 11 %-12% 

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

) ................ H. MUSSCHE 

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

.vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, ·2 

15-16 Blandijnberg, 2 

15-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

;' 

Blandijnberg, 2 

ll-13(1) Blandijnberg, 2 

11-12 St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

15-17(2) Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN .. WIJSBEGEERTE 

·' 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie}' 
J 

Leergangen Titularis ma.._andag dinsdag woensdag donderdag 
. .:i . 

19. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
~ -. - --~--

~ - - ~---- ---~ . .:: ::----- ----- ----~ ~ -
kunst_en: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (00

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

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

•. : I 

·-

-
'· . 

.. 
' . 

.. .. 
. . 

I 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

-· -

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 
l. Grondige studie van de wijsbegeerte der 

Oudheid (0
) • ••••••••• ••••• ••••• •••• •••• H. DE LEY 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 'h -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 
0'\ letterkunde (00

) • • ••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 14-15 'h Blandijnberg, 2 

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

8. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maa·nse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn: 
Indogermaans gedeelte (0 0

) • •••••••••••••• W. COUVREUR 12'1:! -13 '1:! Blandijnberg, 2 

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

) R. THIBAU 10-11 "!:! Blandijnberg, 2 

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

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

12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (00

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

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

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



0\ 
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FACULTEIT ·· .VÀN 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. BOGAE RT 

~- - 9-10 
·---

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

11. 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 

-
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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 
l. Grondige studie van de wijsbegeerte ' · 

der Oudheid e) ......................... H. DE LEY 11-12 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0

) ••••••••••••• • •••••••••••• H. VAN LOOY 9 1h -11 

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 1h 

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 (0 0

) ••••••••••••••• W. COUVREUR 12 1h-131h 

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

) R. THIBAU 10-11 1h 

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 I 

Blandijnberg, 2 
1 

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: Latijn (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag .donderdag 

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

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 69 en 70 

I 

-

. • 

J 

•. 

' 

' 

~ 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

::;-- ;::::----~.-·- . Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

I -

. 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen I Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

Oudheid (0
) •••••••••••••••••••••••••••• H. DE LEY 11-12 

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

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0

) •••••••••••••••••••••••••• H. VAN LOOY 9 Y2 -11 

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

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

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00

) ••••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 14-15 Y2 

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

8a. Historische verklaring van een Grieks 
schrijver ( 0

) •••••••••.••••••••••••••••••• R. BOGAERT lP/2-l2Y.z 
of 

8b. Historische verklaring van een Latijns 
schrijver eo> ........................... G. ·SANDERS 10-12(1) 

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

10. Vergelijkende spraakkunst vande Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Indogermaans ge-
deelte (00

} •••••••••••••••••••••••••••••• W. COUVREUR 12'12-13'12 

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

) R. THIBAU 10-11 1h 
-----

,_ 
---- -- -----

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 



0"1 
0"1 

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

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

Oudheid (0
) •••••••••••••••••••••••••••• H. DE LEY 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 Yz-11 

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

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

6. Grondige geschiedenis der Latijnse letter-
kunde (00

) ••••••••••••••••••••••••••••• J. VEREMANS 45 u. 14-15 Yz 

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

8. Griekse en Latijnse wijsgerige teksten (* /**) H. DE LEY 60 u. 

9. Grondige vraagstukken van de antieke 
wijsbegeerte met inbegrip van de studie 
van het nawerken op het Westers denken 
(*/**) ................................. 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. 121h-13Yz 

(!) 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 

B~andijnberg, 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 het -· -~ - .. -~ - - .. -

Grieks en het Latijn : 
klassiek gedeelte (0

) ••••••• • •••••••••••••• R. THIBAU 45 u. 10-11 Y2 

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 (00

) ••••••••••••• : • •••••••••••• G. SANDERS 30 u. 9-11 (l) 

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

l6b. Latijnse epigrafie (0
) ••••••••••••••••••••• G. SANDERS 30 u. 9-11(1) 

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

17b. Latijnse paleografie (D) ... : .............. 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 
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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 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
. 

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

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

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

2. Historische verklaring van een Latijns 
schrijver (0 0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • G. SANDERS 9-ll(l) 

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 (*/ **) H. DE LEY 10-12 

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 d~ ver~laring van de gebruikte tekens: z!e p. 36. 

vrijdag · zaterdag Plaats 

/ 

11 'l2 -12lh Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg ~ 2 
I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 ! 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnöerg, 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 (0
) •••••••••••••••••••• R. THIBAU 

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

16. Volkslatijn (D 0
) • • •• • ••••••••••••••• • •••• G. SANDERS 16-18(1) 

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

18. Sanskriet (*/**) ......................... J. DELEU 9-10 

19. Algemene taalkunde (*/**) ............... W. COUVREUR 12-13 V2 

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

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

) G. SANDERS 15-17(1) 

22. Neolatijnse letterkunde (D 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 Oudheid (00
) 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. 36 

vrijdag zaterdag Plaats 

- . - .._-~ 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12 Blandijnberg, 2 
- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-12(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. in de klassieke filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 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 Blandijnberg, 2 
voorkomen op het programma der athenea, Atheneum 
partim : klassieke talen .................... J. VEREMANS 9-10 Lyceum 

-..l 
, 

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. 

I 

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



-..] 
N 

·. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse Filologie (2 jaar studie) 

L-eergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Inlei.ding tot de Romaanse filologie 
pa~tim : taalkunde (*) ............................. N. ' I 60 u. 11-13 

N. 
partim : literatuurstudie (**) ..................... (M. DE GREVE) 30 u. 

2. Filologische oefeningen over de Romaanse 9-10(*) 
talen (* + • *) .. ....................................... N. 60 u. 15-16(**) 

3. Taalkunde van het Modern Frans, met 10-1 Ph 91/2 -11 
. oefeningen (* + **) ................................. D. WILLEMS 90 u. (**) (*) 

4. Historische taalkunde van het Frans, met N. 11-12(*) 
oefeningen (* + **) ................................. (D. WILLEMS) 60 u. 14-15(**) 

5. Inleiding tot de studie van Oudfranse N. 
teksten, met oefeningen (*) ................ . ..... (J. THOMAS) 30 u. 15-16 

6. Filologische en literaire studie van Oud- N. 
franse teksten, met oefeningen (**) ........... (J. THOMAS) 30 u. 

7. Algemeen overzicht van de Franse letter- N. 
kunde, partim : Middeleeuwen (**) ............ (J. THOMAS) 30 u. 9-10 

8. Algemeen overzicht van de Franse letter- N. 
kunde, partim : Moderne tijden (* + **) ...... (M. DE GREVE) 90 u. 16-17% 

9. · Studie van Franse literaire teksten (Moderne N. 
tijden), met oefeningen (* + **) ................ (M. DE GREVE) 120u. 

N. 13% -141h 14-15 
10. Steloefeningen Frans (* + **) ..... : .............. (M. DE GREVE) 60 u. (*) (**) 

N. 
11. Oefeningen over de Franse Ütal (* + • *) ...... (D. WILLEMS) 60 u. 12-13(*) 15-16(**) 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

10-11 Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

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 

Tit.: 
A. BOLCKMANS 

12. Inleiding tot de voornaamste moderne Suppl.: 
literaturen (*) ...................... . .. ~ ............. R. VERVLIET 45 u. 14-15% 

13. Psychologie (*) ...................................... W. DE COSTER 45 u. 

14. Logica (* *) ............ ; .............................. F. VANDAMME 45 u. 16-17% .. 
Tit.: N. (R. VAN 
CAENEGEM) 

15. Geschiedenis van de Romaanse beschavingen suppt.: 
(* + **) .•.................................. : ........... L. MIJ_.IS 60 u. 10-11(1) 9-10(1) 

16. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(**) ..... , .............................................. W. PREVENIER 30 u. 9-10 

17. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuw-
ste Tijden (0 0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 30 u. 

18. a. Inleiding tot het Prototomaans · en Mid- N. 

} 9~ -11 
deleeuws Latijn (*) ............................ (G. SANDERS) 30 u. 

' . r---
a' Praktische oefeningen (*) .................... 15 u. 

b' Protoromaanse eri' Middellatijnse teksten ( 

(*) ................... ' ............................... I 30 u. 9%-11 %(1) 

19. Protoromaanse en Middellatijnse teksten N. 
(**) ..................................................... (G. SANDERS) 30 u. 9% -11% (1) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: ' ~ 

Ofwel één cursus te kieze~ uit nrs. 20 en 21, of-
wel twee cursussen te kiezen uit nrs. 22, 23 en 
24. • '. 

20. Inleiding tot de taalkundige studie van het N. 
Italiaans, met oefeningen (**) .................. (R. BLOMME) 90 u. 10-12 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 

9-10% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-

, 

17-18 Blandijnberg, 2 
I 
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I 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandida.tuur in de Romaanse Filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

21. Inleiding tot de taalkundige studie van het N. 
Spaans, met oefeningen (**) .................... (J. DE 13RUYNE) 90 u. 13112 -15lf2 12-13 

22. Filologische studie van Oudfranse teksten N. 
(**) .................................................... (J. THOMAS) 30 u. 

23. Filologische studie van Oudprovençaalse N. 
teksten (**) ................................ : ......... (R. BLOMME) 30 u. 12-13 

24. Filologische studie van protoromaanse en N. 
Middellatijnse teksten (**) ....................... (G. SANDERS) 30 u. 11-U 

-

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

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

11-12 Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-



-......) 
VI 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

-.... Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

) •••••••• • 30 uur / jaar 

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

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

3. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte (/) .................. . ..... . R. BOEHM 17Y:! -19 

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

5. Grondige taalkundige en filologische studie 
van Franse schrijvers: Middeleeuwen en 
Moderne Tijden (* + **) . .............. .. J. THOMAS 11-12\12 . . 

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

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

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

9. Romaanse taalkunde (*) ............ . . . .. N. 9-11 ' 

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

(* + **) ........ . ..................... R. BLOMME 

b. partiro: Spaanse literatuur (* + **) . . ... J . DE BRUYNE 15Y:! -16 Y:! 

c. partirti: Provençaalse literatuur (* + **) . R. BLOMME 
(tenminste twee literaturen te volgen in elk 
der twee itudiejaren met een tot. van 120u.) 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

B.Iandljnberg, 2 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

9-10 Plat., 22 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

1 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
i 

11-12 
I 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie . in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00

) ••• • ••••••• • •• • ••••••••••••••••••••••• W. THYS 

12. Laat- en Middellatijnse schrijvers (* + ••) ... G. SANDERS 14-15'h 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van de exa- ' 
mencommissie gekozen vakken , die elk tenminste één sol-
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) 
I. Fonetiek en ortofonie van het Frans (* + **) D. WILLEMS 9-10(1) 

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

3. Geschiedenis van de Franse literatuur in 
België (*/* *) ..................................... . ... M. DE G~EVE 

4. Verklaring van Spaanse schrijvers (* + **) ... J. DE BRUYNE 161h -17 '/z 

16-17(*) 
5. Verklaring van Italiaanse schrijvers (* /**) .. R. BLOMME 17-18(**) 

6. Verklaring van Provençaalse schrijvers(*+**) R. BLOMME 

7. Spaanse taalkunde (* + • *) ....................... N. 30 uur/jaar 

8. Portugese taalkunde (*/* *) .............. . .... . .. N. 16-17 

9. Roemeense taalkunde (* /**) .................... N. 17-18 

10. Filologische oefeningen over de Italiaanse 
taal en literatuur (* + **) ......................... R. BLOMME 

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

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

vrijdag zaterdag Plaats· 

12-13 
16-17 Blandijnberg, 2 

Blandijriberg, 2 

Blandijnberg, 2 

15-16 Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-ll Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, .. 2 

Blandijnberg, "'2 

Blandijnberg, 2 

14-15(*) 
15-16(**) Blandijnberg, 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 vrijdag zaterdag Plaats 

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

) G. SANDERS (l) Blandijnberg, 2 

13. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-
ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*/**) .................................. N. 30 uur/jaar Rozier, 9 

14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*/**) ...................... ............ N. 30 uur/jaar Rozier, 9 

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

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

I -..J 

I 

I 17. Algemene taalkunde (* /**) ...................... W. COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maan se talen (0 0

) .................................. W. COUVREUR 12 'l} -13 \1} Blandijnberg, 2 

19. Toegepaste taalkunde (* /**) .................... R. DEROLEZ 45uur /jaar Rozier, 44 

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

I 
21. Theatergeschiedenis (0

) ••••••••••••••••••••••••••• W. SCHRICKX 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I Tit.: A. BOLCKMANS 
I 22. Literaire sociologie (00

) ••••••••••••••••••••••••••• Suppl. : R. VER VLIET 15 Y.! -17 Rozier, 44 

23. Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M. DE MAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

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

25. Volkskunde. (* /~ *) ......... : . ............... ·: ..... H. PINXTEN 16-18(1) Blandijnberg, 2 

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

27. Esthetica van de literatuur (00
) ••••• • ••• · :~ . : .·, ••• K. BOULLART . ... - 15-16Y2 Blandijnberg, 2 

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

I 
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00 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

_111. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
l. Praktische oefeniQgen 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 

I 

i 

-

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 



-.] 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE , 
/"-.. 

Aggregatie H.S.O. in de Romaanse filologie 
" 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za ierdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 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 : Frans ············ ············ · ·· 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 :/eiding 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 afgè/egd 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 
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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 11 
a) Taalwetenschap. (* *) ... : .............. , ...... : ... V. VANACKER 10-12(1) 

b) Literatuurwetenschap (**) ............... · ..... ~ A. VAN ELSLANDER 10-12(2) 

Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 14-15 112 
3 t.e.m. 6: (**) 

3a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10 ~ -12 10 112-12 
Nederlands, met oefeningen (* + **) ... : ........ V. VANACKER (*) (-) (**) 

3b. Overzicht van · de Nederlandse letterkunde, . A. DEPREZ (**) 9-10 
met oefeningen (* + • *) .......................... .. A. VAN ELSLANDER(* (-) 

4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10~ -12 10V2-12 
Engels, met oefeningen (* + **)' .................. R. DEROLEZ ~ (**) (-) (*) (-) 

4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met Tit. : W. SCHRICKX 14-15 ~ 

oefeningen (* + **) .................................. Suppl. : J. V ANDER (**)(-) 
MOTTEN(*) 

5a. Inleiding tot de taalkundige 'studie van het 14-15% 
Duits, met oefeningen (* + **) ................... G. DE SMET (**)(-) 

5b. Overzicht van de Duitse letterkunde, met 15 ~ -17 14-15% 
oefeningen (* + **) .................................. E. VERHOFSTADT (**)(-) (*)(-) 

'6a. Inleiding tot de taalkundige studie van een 9-10% 
Scandinavische taal, met oefeningen (* + **) A. BOLCKMANS (-) 

6b. Overzicht van een Scandinavische letter- 15 ~ -17 

kunde, met oefeningen (* + **) .................. A. BOLCKMANS (-) 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne Tit. : A. BOLCKMANS 
literatJ,lren (*) · ......................................... Suppl.: R. VERVLIET 14-15 ~ 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 (**) 
Blandijnberg, 2(*) 

14-15 Y2 
(*)(-) Blandijnberg, 2 

9-10% 
(*)(-) Blandijnberg, 2 

Blantiijnberg, 2 

Rozier, 44 

.. Rozier, 44 

Rozier, 44 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
' 

Kandidat~ur_ in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

.. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Een cursus naar keuze uit S : 
Sa. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels ( .. ) · .................... J. KRUITHOF SY.! -10 Blandijnberg, 2 

Sb. Psychologie ( .. ) ....................... . . W. DE COSTER 11-12 \4 . Blandijnberg, 2 

Sc. Logica (**) ..................... . ........ F. VANDAMME l6c17 Yz Blandijnberg, 2 

Sd. Ethica (**) ..................... . ........ J . KRUITHOF 11-12 \4 Blandijnberg, 2 

Be. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (**) .. ~ ........ . ........... H. DE LEY 10-11 \4 Blandijnberg, 2 

Sf. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (**) ... R. BOEHM 17-1S Blandijnberg, 2 

00 Sg. Hedendaagse wijsbegeerte (**) ............. E. VERMEERSCH S\4 -10 Blandijnberg, 2 

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

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

9b. Geschiedenis van de Angelsaksische 1 

wereld (0 0
) ••••••••••• • •••••••••••••••••• R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

9c. Geschiedenis van de Duitssprekende 
landen (0 0

) •••••••••••••••••••••••••••••• W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, . 2 
.. 

9d. Geschiedenis van de Scandinavische 12-13 
landen (00

) •••••••••••••••••••••••••••••• A. BOLCKMANS Rozier, 44 

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

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

I 

1 

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

Aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

14-IS% 
A. Richting Nederlands (**) 

I. 'Inleiding tot d.e taalkundige studie van 90 u. 10%-12 10%-12 
het Nederlands, met oefeningen (* + **) ....... V. VANACKER 90 u. (*)(-) (**) 

2. Overzicht van de Nederlandse letterkunde, A. · DEPREZ (**) 90 u. 9,10% 
met oefeningen (* + **) ............................ A. VAN ELSlANDEF 90 u. (-) 

(*) 

3. Geschiedenis van de Nederlanden (0
) .......... A. VERHULST 30 u. 9-10 

8. Richting Engels 
I. Inleiding tot de taalkundige studie van 90. u. 10%-12 10~-12 

het Engels, met oefeningen (* + **) ............. R. DEROLEZ 90 u. (**)(-) (*)(-) 

2. Overzicht van de Engelse letterkunde, Tit.: W.SCHRICKX 90 u. 14-15Yz 
met .oefeningen (* + **) ............................ Suppl.: J. VAN-

DER 90 u. (**)(-) 
MOTTEN(*) 

3. Geschiedenis van de Angelsaksische wereld(00
) R VAN CAENEGEM 30 u. 9-10 I 

C. Richting Duits 
I. Inleiding tot de taalkundige studie van 90 u. 14-15% 

het Duits, met oefeningen (* + **) .............. G. DE SMET 90 u. (**)(-) 

2. Overzicht van de Duitse letterkunde, 90 u. 15%-17 14-15% 
met oefeningen (* + **) ............................ E. VERHOFSTADT 90 u. (**)(-:--) (*)(-) 

3. Geschiedenis van de Duitssprekende 
landen (00

) ............................................ W. PREVENIER 30 u. 9-10 

D. Richting een . Scandinavische taal , 
I. Inleiding tot de taalkundige studie van een 90 u. 9-10% 

Scandinavische taal, met oefçningen ~* + **) A. BOLCKMANS 90 u. (-) 

2. Overzicht van een Scandinavische 90 u. 15%-17 
letterkunde, met oefeningen, (* + **) ........... A. BOLCKMANS 90 u. (-) 

3. Geschiedenis van de Scandinavische landen e 0 ) A. BOLCKMANS 30 u. 12-13 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

.. Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 (**) 
Blandijnberg, 2(*) 

14-15\lz 

(*)(-) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-IOYz 
(*)(-) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

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 

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

) •••••••••••• F. VANDAMME 30 uur/jaar 

of 
lb. Esthetica van de literatuur (00

) ••••••••••• K. BOULLART 14-15 ~ 
of 

lc. Een ander wijsgerig v.ak (met toelating van 
de sectie) ............................... 

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 
(* + ••) ································ V. VANACKER 9-10~ (**) 

2b. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten (* + **) ................. . . V. VANACKER 15 1h-17 

~- Grondige studie van de Nederlandse A. DEPREZ 
letterkunde (* + ••) ...................... A. VAN ELSLAND ER 14-15 ~ 

2d. Grondige literaire studie van Nederlandse A. DEPREZ 
teksten (* + **) ·················· ....... A. VAN ELSLANDER 14-lS 'h 

of 
3a. Grondige taalkundige studie van het moder-

ne Engels, met inbegrip van de historische 
spraak.kunst van het Engels (* + **) ....... R. DEROLEZ 9-10 ~ 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (* + **) ························· R. DEROLEZ 9-10 ~ 

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 

15~ -17(*) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
! 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

9-10 ~ Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEE,RTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-3d. Grondige literaire studie van Engelse teksten W. SCHRICKX 15~-17 

4a. 
of . 

Grondige taalkundige studie van het moder- . 
ne Duits, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Duits (* + **) ........ . G. DE SMET 

4b. Grondige taalkundige studie van JÇ>uitse 
teksten(*+**) G. DE SMET 10~-12 

4c. Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(* + **) ................................ E. VERHOPST ADT 10~-12 

4d. Grondige literaire studie van Duitse teksten -
(* + **) ................................. E. VERHOPST ADT 10%-12 

of 
5a. Grondige taalkundige studie van een moder-

ne Scandinavische taal, met inbegrip van de 
; 

~ historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal (* + **) .............. A. BOLCKMANS 15~-17 

5b. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal (* + **) ........ A. BOLCKMANS 

5c. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (* + **) .............. ~ ....... A. BOLCKMANS 10~-12 

5d. Grondige literaire studie van teksten in een 
Scandinavische taal (* + **) .............. A. BOLCKMANS 9-10% 

6. Vetgelijkende spraakkunst van de 
Germaanse talen (0

) ••••••••••••••••••• , • R. DEROLEZ 9-10 

7. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (0 0

) •••••••••••••••••••••••••• W. THYS 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

10~-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnb~rg, 2 . 

I 

Rozier, 44 

9-10% Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

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



00 
Vl 

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) 

Sa. Grondige taalkundige studie van het moder-
ne Nederlands, met inbegrip van de histo-
rische . spraakkunst van het Nederlands 
(* + ••) ao o ooooooooooooooooo o ooooooooooo V. VANACKER 9-10 %(**) 

Sb. Grondige taalkundige studie van Nederland-
se teksten (* + ••) ....................... V. VANACKER 15 '12 -17 

9a. 
of 

Grondige taalkundige studie van het moder-
I 

ne Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels (* + ••) ....... R. DEROLEZ 9-10 'h 

9b. Grondige taalkundige studie ván Engelse 
teksten (* + • *) ......... . ...... . .. . ..... R. DEROLEZ 9-10 % 

of 
10a. 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 10 %-12 . 

of 
11a. Grondige ta~lkundige studie van een moder-

ne Scandinavische taal, met inbegrip 
van de historische spraakkunst van een I 

Scandinavische taal (* + ••) .............. A. BOLCKMANS 15 '12 -17 

11 b. G~ondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal (* + ••) ....... . A. BOLCKMANS 

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

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

15% -17(*) Bl~ndijnberg, 2 · 

--
Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. 10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
., 

9-10 '12 Rozier, 44 



00 
0\ 

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) 

12a. Grondige studie van de Nederlandse A. DEPREZ 
letterkunde (• + .. ) .................. . . .. A: VAN ELSLANDER 14-15 "Y:!' 

12b. Grondige literaire studie van Nederlandse A. DEPREZ 
teksten (• + .. ) ..... . .. . ................ A. VAN ELSLAND ER . 14-15 'h 

of 
l3a. Grondige studie van de Engelse letterkunde 

(•+ .. ) .. ........ . ................. . ... W. SCHRICKX 

l3b. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten (• + .. ) .... . .. .................. W. SCHRICKX 15 ih-17 ' 

14a. Grondige studie van oJe Duitse Jetterkunde 
(• + ••) ................................ E. VERHOFSTADT 10'12 -12 

14b. Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (• + .. ) ............... .......... E. VERHOFSTADT 10 '12 -12 

. . of . . 
15a. Grondige studie van een Scandmavische 

_ letterkunde (• + .. ) ...................... A. BOLCKMANS 10 '12 -12 

15b. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal (• + • •) ..... · ...... A. BOLCKMANS 9-10 Y2 

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

inbegrip van de experimentele fonetiek (00
) M. HOEBEKE 14-15 Y! 

16b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
oefeningen (00

) ••••••••••••••••••••••••• W. COUVREUR 45 uur /jaar 

16c. Toegepaste taalkunde .................... R. DEROLEZ 45 uur/jaar 
- --- -- ----- ·-

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 'h Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 



00 
......] 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

16d. Eén van volgende keuzecursussen: I 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaanse talen (00

) •••••••••••••••••• W. COUVREUR 12~ -14 ' 

2) Grondige studie van een Oudgermaanse 
taal 
a) Gotisch (0

) ••• •••• ••••••••••• ~ ••••• W. COUVREUR 14-15 ~ 

b) Oudengels (*/**) ....... . ..... . .... R. DEROLEZ 45 uur/j~ar 

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-Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal (* /**) .......... J. JACOBS 12-13 

b) Sumerisch (0 0
) ••••••••••••••••••••••• L. DE MEYER 16-17 

c) Een andere taal, met toelating van de 
sectie .......... . .......... .... . . ....... 

E. Grondige algemene literatuurwetenschap : 
17a. Theoretische literatuurwetenschap (0

) •••••• A. VAN ELSLAND ER 

17b. Poëtica (00
) ••••••••••••••••••••••••••• • A. VAN ELSLAND ER 

17c. Theatergeschiedenis ( 0
) ................. . W. SCHRICKX 

17d. Li~eraire sociologie (0 0
) • • : • ••••••••••••••• A. BOLCKMANS 15 ~ -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 lh Blandijnberg, 2 

~landijnberg, 2 

Univ., 2 

14-15 lh Blandijnberg, 2 

14-15 ~ Blandijnberg, 2 

10~- 12 Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
---- --- - ------



00 
00 

FACULTEIT.: VAN DE: LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie .in de Ger'ma.anse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. 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 Y2 

2. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maanse talen (0 0

) ••••••••••••••••••••••• ; W. COUVREUR 12%-14 

3. Grondige studie van een Oudgermaanse taat', 
partim: 
a) Gotisch (0

) •••••••••• .' ••••••••••••••••• W. COUVREUR 14-15% 

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 45 uur /jaar 

4. Nederlandse dialectologie (0
) •••••••• : • •••• V. VANACKER 14-15~ 

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 

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

vrüdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blanqijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10~-12 Blandijnberg, 2 

Rozier, 4;4 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



-------------~-----------------------~~~---- - --- - " -- ~ 

00 
\0 

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 

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



I -

\0 
0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. Richting Nederlands 
l. Grondige taalkundige studie van het moderne 

Nederlands, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Nederlands (* + **) .... V. VANACKER 90 u. ~-10% (**) 

2. Grondige taalkundige studie van 
Nederlandse teksten (* + **) ............... V. VANACKER 90 u. 15%-17 

of 
1' Grondige studie van de Nederlandse letter- A. DEPREZ 

letterkunde (* + **) ....................... A. VAN -
ELSLAND ER 90 u. 14-15% 

2' Grondige literaire studie van A. DEPREZ 
Nederlandse teksten (* + **) ............... A. VAN 

ELSLAND ER 90 u. 14-15% 

8. Richting Engels 
l. Grondige taalkundige studie van het moderne 

Engels, met inbegrip van de historische -
spraakkunst van het Engels (* + **) ........ R. DEROLEZ 90 u. 9-10Vz 

2. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (* + **) ·························· R. DEROLEZ 90 u. 9-10\12 

of 
1' Gronqige studie van de Engelse letterkunde 

(* + **) ........................ ......... W. SCHRICKX 90 u . 

2. Grondige literaire studie van Engelse teksten 
(* + **) ................................. W. SCHRICKX 90 u. 15Y:z -17 

' 
I 

\ 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

15% -17(*) Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

9-10% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



-, FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -
Aanvullende licentie _ in de Germaanse filologie 

/ 

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

C. Richting Duits 
I. Grondige taalkundige studie van het 

moderne Duits, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Duits 
(* + ••) ................................. G. DE SMET 90 u . 10lf2-12 Blandijnberg, 2 

2. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (* + ••) .......................... G~ DE SMET 90 u. 10 ~-12 Blandijnberg, 2 

I. Grondige studie van J>/ Duitse letterkunde 
(* + .. ) ................................. E. VERHOPST ADT 90 u. 10~-12 Blandijnberg, 2 

2' Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (* + ••) ·························· E. VERHOPST ADT 90 u. 10~-12 Blandijnberg, 2 

1.0 
D. Richting een Scandinavische taal 

I. Grondige taalkundige studie van een 
moderne Scandinavische taal, met in-
begrip van de historische spraakkunst 
van een Scandinavische taal (* + ••) ........ A. BOLCKMANS 90 u. 15~-17 Rozier, 44 

2. Grondige taalkundige studie van teksten in 
I een Scandinavische taal (* + ••) ............ A. BOLCKMANS 90 u. 9-10~ Rozier, 44 
I 

of 
1' Grondige studie van een Scandinavische 

letterkunde (* + ••) ....................... A. BOLCKMANS 90 u. 101.12-12 Rozier, 44 

2' Grondige literaire studie van teksten in een 
Scandinavische taal (* + ••) ............... A. BOLCKMANS 90 u. 9-10~ Rozier, 44 

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



\0 
N 

--- -- - - --

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 17-19(1) 

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

3. De algemene methodenleer e> ............. A. GERLO 17-19 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: Germaanse talen (Nederlands) (00

) A. VAN ELSLANDER 10-11 

5. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : Germaanse Talen (Duits) .......... M . . HOEBEKE 9-10 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die Tit. : W. SCHRICKX 
voorkomen op het programma der athenea, Suppl.: 
partim: Germaanse talen (Engels) .......... 1. V ANDER MOTTEN 12-13 

7. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
technisch onderwijs : een Scandinavische taal 
partim : Zweeds .......................... A. BOLCKMANS 11-12 

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 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

-



\0 
w 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar stul{ie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Inleiding tot de moraalwetenschap (00
) •••••• Tit.: J.KRUIT-

HOF 
Suppl.: H. VAN 
DEN ENDEN 60 u. 

2. Ethica (* + **) ...................... :· ..... ........... J. KRUITHOF 120 u. 17-19(*) 

3. Oefeningen ethica (* + **) ....................... J. KRUITHOF 120 u. 10-12 

4. Inleiding tot de studie van de ideologieën e) .. Tit.: J. KRUITHOF 
Suppl.: H. VAN 
DEN ENDEN 30 u. 

5. Logica (**) ........................................... F. VANDAMME 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% 

. 7b. . of.. . 
Encyclopedie van de WIJSbegeerte (* /**) ..... R. BOEHM 45 u. 

8. Psychologie (*) ...................................... W. DE COSTER 60 u. 

9. Moraalpedagogiek (00
) ••••••••••••••••••••••••••• J. BUELENS 60 u. 10%- 12% 

lOa. De algemene biologie en fysiologie van de 
mens met betrekking tot het gedrag, 
partim : algemene biologie (* /**) ............... H. GYSELS 30 u. 9-10 

lOb. De algemene biologie0~n fysiologie van de Tit.: H. VANDER 
mens met betrekking tot het gedrag, EECKEN 
partim : neurologie (**) ........................... ~upp.: J. DE 30 u. 

REUCK 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

16-18(**) Paddenhoek 

Blandijnöerg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

17%- 19 Blandijnberg, 2 

11-13 Blandijnberg, 2 

.. 
Coupure, 168 

A.z: 
16%-18% (2) Aud., B 



\0 
.~ 

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 11: 
I la. Psychologie van het kind en van de ado-

lescent (**), partim kind ................. Tit.:W.DE COSTER 30 u. ' 9-11(1) 
partim adolescentie ........... Suppl.: L.VERHOF-

ST ADT -DENEVE 30 u. 11-13(2) 

lib. De beginselen van de psychiatrie en voor-
namelijk de psychopathologie van het kind 
(*/**) ................................. A. EVRARD 60 u. 

lic. Overzicht van de voornaamste psychologi-
sche theorieen (* ;••) ................... . J. QUACKELBEEN 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 (00
) •• R. VAN EENOO 30 u. 

Twee cursussen te kiezen uit 13: 
13.a De vormen van het religieus leven (0

) , •••••• R. THIBAU 30 u. 12-13 

13b. De beginselen van 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 algeJ!lene rechtsleer (* ;••) W. CALEWAERT 30 u. 

13e. Inleiding tot de sociale en politieke leer-
stelsels (* ;••) ........................... N. 45 u. 14-15 Y2 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

8\1-10 112 Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Paddenhoek 

9-10 Univ., 8 

Univ., 2 



\0 
VI 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

.-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

13f. Overzicht van de wijsgerige stromingen Tit.: 
in de wereldliteratuur (* /**) ......... . .......... A. BOLCKMANS 

Suppl.: 
R. VERVLIET 60 u. 11-13 

14. Twee cursussen te kiezen met goedkeuring 
van de examencommissie uit het programma 
van een universiteit. I 

-

l 

·, i'\, 
,}'1' ~\. 

.. 
' .\,' .... ()..,,;/' . .. ....~ ..... f 

•• c.· ~. "..:-,./ 

/'~· '/ · .· .. < -,,._5.'/' 
,. 

~--.7 , 
~ 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

...., 

i 

I 

I' 



1.0 
0'\ 

FACULTEIT .VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
\ 

Licentie in de moraalwetenschap 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. 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. Axiologie (00
) •••••••••••••••••••••••••• J. KRUITHOF 60 u. 

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

) ••••••••••••••••••• D.BATENS 60 u. 14-16 

6. De metafysica (00
) ••••••••••••••••••••••• Tit.: J. KRUITHOI 

Suppl. : A. VAN 
DEN ENDEN 60 u. 

7. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ............................ R. BOEHM - 45 u. 17'12-19 

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 differentiele en persoonlijkheids- Tit.: W. DE 
psychologie (*) ......................... COSTER 

Suppl.: L. 
VERHOF-
STADT-DENEVE 45 u. 9-10l!z 

10' Praktische oefeningen (**) ............... 15 u. 1514-1614(3) 

11. Inleiding tot de sociale gevalstudie ........ 30 u. 
. 11' Praktische oefeningen ................... 

G. DE BOCK 
15 u. 

14-17(2) 

Een cursus te kiezen uit : 
12a. Kritische ontleding van een wijsgerig 

werk: zielkunde (00
) •••••••••••••••••••• E. VERMEERSCH 30 u. 14-15 

-- --

(!) totaal aantal uren per cursus Vottr 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 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantlaan, 2 

H. Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

. . . --

Blandijnberg, 2 



\0 
-.....1 

FAeULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Licentie in de moraaiwetenschap 

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 (*) .. . ....... H. GYSELS 30 u. 11-12(2) 

~, · 

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. VERMBËRSCH 15 u . 15-16(1) 

partim : psychologie (*) ................. . W. DE COSTER 15 u. 

partim : geschiedenis (0 0
) • • • • 0 •••••• 0 •••• 1. Ni~QUIN 15 u . 

partim : biologie (*) ............. . ...... . R. éLf'QUET 15 u. 17-18(2) 

12f. De principes en methodes van 
psychologische raadgeving (*/*>!') ......... 1. QUACKELBEE!'I 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 ... . ................... 1 1. BUELENS 45 u. 

13. Vier cursussen door de examinandus 
te kiezen, met goedkeuring van de 
examencommissie, uit het programma van 
de universiteit 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

14-15(1) Coupure, 168 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15~ Rozier, 44 



1.0 
00 

' FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' 
Aggregatie H.S.O. in de moraalwetenschap 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DEBLOCK 17-19(1) 

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

3. De algemene met}_lodenleer C) ........ . .... 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 leiding 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'OWTY ..... ~ ...... 
~ALULTEII VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Twee c-ursussen naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de studie van het akkadisch 8-10(*) 8-9(*) 

(Babylonisch-Assyrisch) (* + **) ......... L. DE MEYER 10-12(**) 9-10(**) - St. -Pieterspl., 6 

b. Inleiding tot de studie van het I 14-16(*) 11-12(*) 
Oudegyptisch (* + **) .................. H. DE MEULENAERE 16-18(**) 10-11(**) St.-Pieters pl., 6 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* + **) .............. : G. JANSSENS 17~19(**) 17-18(**) 15-18(*) St.-Pieterspl., 6 

d. Inleiding tot de studie van het 8-10(*) 8-9(*) 
Modern Arabisch (* + **) ............... M. PLANCKE 8-9(**) 10-12(**) Rozier, 44 

e. Inleiding tot de studie van het 

~ Hebreeuws (* + • *) ........... : . ........ G. JANSSENS 14-17(**) 10-13(*) St.-Pieterspl., 6 

f. Inleiding tot de studie van het 
Oudindisch (* + **) .................... J. DELEU I 0-12(**) 14-15(*) 14-15(**) 10-12(*) Blandijnberg, 2 

g. Inleiding tot de studie van het 10-12(*) 
Middel- en Nieuwindisch (* + **) ........ J. DELEU 14-16(**) 15-16(*) 15-16(**) Blandijnberg, 2 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars (* + **) ...................... W. COUVREUR 16-19 Blandijnberg, 2 

' 

i. Inleiding tot de studie van het 1 0-13(*) 
Klassiek Chinees (* + • *) ................ C. WILLEMEN 14-17(**) St.-Pieterspl., 4 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees (* + **) ................ D. ELLEGIERS 8-11(*) 8-11(*) St. -Pieterspl., 5 

k. Inleiding tot de studie van het 
Modern Japans ........................ · D. ELLEGIERS 14-17(*) 14-17(**) St.-Pieterspl., 5 

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



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
) ••••• · ••••••••••••••••••••• 1. DELEU 16-17 

f. Sinologie en Japanologie (00
) • ••••• • •••• C. WILLEMEN 10-11 

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

4. De algemene-geschiedenis van Azië (00
) .... 1. EVERAERT 14-15 

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
) •••••••••••••• 1. EVERAERT 16-17 

d. Oost-Azië: oud (00
) ................... C. WILLEMEN 11-12(1) 

nieuw (00
) ••••••••••••••••• D. ELLEGIERS 9 1h -11 (15 uur /jaar) 

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

wijsgerige stelsels (0
) ••••••••••••••••••• 1. KRUITHOF Slh -10 

b. Logica (*/**) ......................... F. VANDAMME 16-17 1h 
----

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

zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

Rozier, 44 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St. -Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

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(*/**) .......................... J. KRUITHOF 11-12!4 Blandijnberg, 2 

d. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (00

) •••••••••••••••• • ••••••••• H. DE LEY 9-11 (1) Blandijnberg, 2 

e. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen ......................... H. DE LEY 10-12(1) Blandijnberg, 2 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
(*/**) ................................ R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

g. Hedendaagse wijsbegeerte (* ;••) ........ E. VERMEERSCH 17-18 Y2 Blandijnberg, 2 

7. Eén cursus naar keuze uit : 

0 
a. Inleiding. tot de voornaamste moderne 

literaturen (* ;••) ...................... A. BOLCKMANS 14-15 Y2 Blandijnberg, 2 

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 !4 Blandijnberg, 2 

9. Begrippen van fonetica (0
) •••••••••••••••• M. HOEBEKE 30 uur /jaar ·mandijnberg, 2 

----··-----

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. 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 

b. Grondige studie van het Oudegyptisch 8-10 
(* + **) .................... . .......... H. DE MEULENAERE 10-12 -

I 
c. Grondige studie van het Tochaars (* + **) W. COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

d. Grondige studie van het Hebreeuws 
(* + **) ........ . ....... .. . .. .......... G. JANSSENS 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

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

Grondige studie va~nhet Modern 8-9(*) 
Arabisch (* + • *) ...................... M. PLANCKE 9-11(*). 9-10(*) 

f. Grondige studie van het Oudindisch -. 
(* + **) ............ ... ... . .... .. ..... . J. DELEU 10-11 ] 1-12 

Grondige studie va~nhet Middel- en 
Nieuwindisch (* + **) ...... . ........... J. DELEU 11-12 JO-]] 

g. Grondige studie van het Klassiek 
Chinees (* + **) ..... . ................. C. WILLEMEN 10-12(**) 14-16(*) 

Grondige studie va~nhet Modern 
Chinees (* + **) .............. . .. .. .... D. ELLEGIERS 11-12 11-12 

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

Grondige studie vaánhet Modern Japans 
(* + **) .............................. . D. ELLEGIERS 17-18 17-18 
-------- ---------- ------- ----

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

Plaats 

St. -Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

Rozier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St. -Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 



0 
w 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

' 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2. Inleiding tot de studie van een derde, niet in 
de kandidatuur gekozen taal te kiezen onder 
de volgende : 
a. Inleiding tot de studie van het 

Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch) (* /**) L. DE MEYER 8-10 8-9 

b. Inleiding tot de studie van het 
Oudegyptisch (* /**) •••••••••••• 0 •••••• H. DE MEULENAERE 14-16 11-12 

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

d. Inleiding tot de studie van het 
Modern Arabisch (* /**) ... . ............ M. PLANCKE 8-10 8-9 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws (* / **) . . . ... ... . ............ G. lANSSENS 10-13 

f. Inleiding tot de studie van het 
Oudindisch (* /**) ................. . . . . J. DELEU 14-15 9-11 

g. Inleiding tot de studie van het 9-11 

I Middel- en Nieuwindisch (*/**) ......... J. DELEU 15-16 

h. Inleiding tot de studie van het I 16-19 
Tochaars (*/**) ....................... W. COUVREUR 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees (* /**) ................. C. WILLEMEN 10-1) 

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

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

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

I 

zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl. , 6 

St.-Pieterspl., 6 

Rozier, 44 

...... 
St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. -Pieterspl., 4 

St.-Pieters pl., 5 

St. -Pieterspl., 5 
-
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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 · Plaats 

I. Inleiding tot de studie van het 
Koptisch (0

) ••••••••••••••••••••••••••• H. DE MEULEN AERE 15-18 St.-Pieterspl., 6 

16-19 
m:Inleiding tot de studie van het Hettitisch W. COUVREUR 60 uur theorie en 30 u ur praktische oefeningen Blandijnberg, 2 

n. Inleiding tot de studie van het 9-11 ' 
Sumerisch (*) ......................... L. DE MEYER 16-17 St.-Pieterspl., 6 

o. Inleiding tot de studie van het Perzisch (0
) L. VANDEN BERG HE 9-12 Blandijnberg, 2 

p. Inleiding tot de studie van Bahasa 
Indonesia (Maleis) (00

) ••• • ••••••••••••• G. lANSSENS 13-16 St.-Pieterspl., 6 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één 
partiro te kiezen uit : 
a. Het oude Nabije Oosten (00

) •••••••••••• L. VANDEN BERGHE 11-12 Blandijnberg, 2 

Kunstgeschiedenis ebn archeologie van het 
Oude nabije Oosten (*/**) ............. L. VANDEN BERG HE 10-12 Blandijnberg, 2 

b. De islamwereld (00
) •••••••••••••••••••• M. PLANCKE 10-13 St. Hubertusstr., 2 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0
) •••••••••••••• W. COUVREUR 90 uur /theorie Blandijnberg, 2 

d. Oost-Azië: Oud (0
) .............................. C. WILLEMEN 16-17% St.-Pieterspl., 4 
en 

Oost-Azië: Nieuw (0
) •••••••••••••••••• D. ELLEGIERS 8-91h St.-Pieterspl., 5 

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 St.-Pieterspl., 6 

en 
Egypte (00

) ••••••••••••••••••••••••••• H. DE MEULENAERE 14-15 \ St.-Pieterspl., 6 

b. De Islamwereld (00
) ................... . M. PLANCKE 14-16 Rozier, 44 

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

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

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
) ......................... C. WILLEMEN 10-12 

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 (0 0

) W. COUVREUR 12 112- 14 

c. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn: Klassiek gedeelte ( 0

) R. THIBAU 10-1Ph 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamito-
Semitische talen (0 0

) ••••••••••••••••••• G.JANSSENS 10-11 Y2 

e . Problemen uit de moderne taalkunde met 
oefeningen (00

) •••• •• •••• • •• • •• •• ••••• • W. COUVREUR 14-15 Y2 

Cursus(sen) naar keuze (na goedkeuring door de 
examencommissie) waarvan het onderwijs (samen) 
ten minste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 

a. Etnologie· .................... .. ........ · H. PINXTEN . . 

b. Semitische epigrafie (0
) •••••••••••••••• : G. JANSSENS 30 uur /theorie 

c. De paleografie der Islamtalen (00
) ••••••• M . PLANCKE 11 %-12 Y2 

- ' . 
d. De sociologie der moderne Islamstaten(00

) M. PLANCKE 16-17 I 

.. · ' --
' i .. . -· t ' 

. ~ . 
Voor de veJ;klaring van de gebruikte tekens: zie p. 36. 

vrijdag zaterdag Plaats 

B1andijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

14-15 112 . B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

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

I 
St. -Pieterspl., 6-

St. -Pie"terspl., 5 

Rozier, 44 

. . 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
e. De Europese kolonisatie in Azië ( 0

) ..... J. EVERAERT 30 uur theorie 

f. Fonologie (00
) • •• •• • • • • ••••• • • •••• •••• M. HOEBEKE 30 uur theorie 

- hetzij uit het licentieprogramma van een 
universiteit . 

~ 

·, 

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

vrijdag 1 zaterdag Plaats -

Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 

i 

i 

J 
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 

1. 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 lf% uur theorie + 22 ~ prak . oef. / jaar) 
Oudslavisch (* + **) . . .......... .. ... . .... F. VYNCKE 9 ~ -11(*) 9~ -11(**) 

(I) (I) 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne Tit.: A . BOLCKMANS 
literaturen (*) ....... . ......... .. .... . .... Suppl. : R. VERVLIET 14-15 ~ 

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

wijsgerige stelsels (0
) ••••••• • ••••••••••• J. KRUITHOF . 8 V2 -IO 

b. Psychologie (00
) •••••• • •••••• • ••••••••• W. DE COSTER 11-12 ~ 

c. Logica (00
) •••••••••••• • •• • ••••••••••• F. VANDAMME 16-17 ~ 

d. Ethica (00
) • • ••• • •••••••••••••••••••••• J. KRUITHOF 11-12 'h 

e. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (**) . . ...... . ..... . ...... H. DE LEY 10- 12(1) 

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

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (**) ......... . ·. E . VERMEERSCH 17-18 'h 
~'---

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 

B1andijnberg, 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 

10. Geschiedenis van de Slavische volkeren (0
) · F. VYNCKE ll-12 

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

.. 
~ 

' 

·. 

.; ·, 

. -

-
" 

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

\ 

vrijdag zaterdag Plaats 

11-12 St. -·Pieterspl., 5 

. ~ozier, 44 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

: Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag .woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

I. Logica en taalwetenschap (00
) •••••••••••• F. VANDAMME 3.0 uur theorie Blandijnberg, 2 

I 

Esthetica van de liter~fuur (00
) ••••••••••• K. BOULLART 14-15lh Blandijnberg, 2 

Een ander wijsgerig ~afk, doch met toelating 
van de examencommissie · , . I 

2. Grondige taalkundige studie van het Oud-
slavisch, met oefeningen in de Glagolitische 
en Cyrillische paleografie (* + • *) ......... . F. VYNCKE 14-16 Rozier, 44 

3. .Grondige taalkundige studie van het moder-
ne Russisch, met inbegrip van de histori-- sche spraakkunst van het Russisch (* + ••) . J. LOTHE 10-12 Rozier, 44 

0 
\0 4. Grondige st11die van de Russiche letterkunde 

(* + **) ...................................... . ......... J. LOTHE 11-12 Rozier, 44 

5. Grondige literaire studie van Russische 
teksten(*+**)., ........... ~ ......................... J. LOTHE 14-16 Rozier, 44 

6. Studie van een tweede moderne 9-11(*) 
$lavische taal (* -1;- • *) .................... F. VYNCKE . 14-16(**) Rozier, ~ 

7. Vergelijkende spraakkunst van de 
~avische talen (0

) ••••••••••••••••••••••• F. VYNC~E 16-17 Rozier, 44 

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

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

9. Taalkunde . . 

partiro : algeqtene taalkunde (0
) ••••••••••• W. COUVREUR 12-131h Blandijnberg, 2 

partiro : vergelijkende spraakkunst der 
Indo-Germaanse talen (00

) •••••••. •••••••• . W. COUVREUR 12lh-14 Blandijnberg, 2 
of 

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



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag äonderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

Literatuurwetenschap 
partim: theoretische lit~ratuurwetenschap (0

) A. VAN ELSLAND ER 14-15% Blandijnberg, 2 

partim : literaire sociologie (0 0
) ••••••••••• A. BOLCKMANS 15V2- 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.-Pieters pl., 5 

Cursus(sen) naar keuze (na goedkeuring 
door de examencommissie) waarvan het 
onderwijs (samen) tenminste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 

0 a. Instellingen van Byzantium (0
) ••••••••• E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieters pl., 5 

b. ·Fonologie (00
) ••••••• • • • •••••• • ••• • •• M. HOEBEKE 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

d. Middeleeuws-Griekse taal en 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

) •••••••••••••••••••• ; •• N. 16-18 Blandijnberg, 2 

- hetzij uit een licentieprogramma 
van een universiteit. 

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

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



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Slavische filologie 

Leergangen 
I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde .... :. A. DE BLOCK 17-19(1) Blandijnberg, 2 

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

.. 
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. 

~ 

~ 

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 

1. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste I 

wijsgerige stelsels e> .................. J. KRUITHOF 8'h-IO '. Blandijnberg, 2 I 

.... ' 

b. Logica(*/**) .....•................... . F. VANDAMME 16-17'h ; Blandijnberg, 2 

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

d. Hedendaagse wijsbegeerte (*/**) .... : . . E: VERMÈERSCH 45 uur /jaar Blandijnberg, 2 

e. Psychologie (*/**) .................... W. DE COSTER 11-121h Blandijnberg, + 

2. Encyclopedie van de Negro-Afrikaanse 
talen (0 0

) ······························· J. JACOBS 15 1h-16% St.-Pieterspl., 5 
,__ 
N 3. Inleiding tot de studie van de Negro-

Afrikaanse talen (0
) ••••••••••••••••••••• J. JACOBS 15'h -16'12 St.-Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op . 
het terrein (00

) ··············· .......... J. JACOBS 16'h-17'h (2) St.-Pieters pl., 5 

5. · Inlerdirig tot de studie van ·het moderne (30 uur theorie + 30 uur pra k.oef./jaar) IO-J2(*) 
Swahili (* + **) ............ : ............ M. VAN SPAANDONCK I I I I 14-16(**> I St.-Pieters pl., 4 

6. Inleiding 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. · Inleiding tot ·de traditionele en moderne 
.. 

literaturen van N~gro-Afrika (0
) ••• · ••••••• J. JACOBS 16%-17'h St.-Pieterspl., 5 

8. Inleiding tot de Swahili literatu.ur ( 0
) •••••• M. VAN SPAÀNDONCK 10-12( 1) Blandijnberg, 2 

9. Inleiding tot de voornaamste moderne Tit.: A. BOLCKMANS 
literaturen (*/**)' ........................ Suppl.: R. V~RVLIET 14-15 1h Blandijnberg, 2 

10. Inleiding tot de geschiedenis van Afrika (00
) H. BURSSENS 10-12(2) St. -Pieterspl., 4 

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 donderçlag 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 11 V2 -121h St.-Hubertusstr., 2 

1'3 . Overzicht van de geschiedkundige · k~iti~k ., 
... 

(*/**) .... . · . . ..... .. .. ......... ... ... .. w·. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 
.• 

14. Inleiding tot de etnologie (* + **) ..... . ... ,H. PINXTEN 16-18(2) St.-Hubertusstr ., 2 

15. Inleiding tot . ·het etnografisch onderzoek op 
het terrein (00

) .. . ...... ... .. . . . .. . ..... H. PINXTEN 16-17(2) St.-Hubertusstr., 2 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse - etnologie (0
) • • : •• • • ••• • ••• • ••••• ••••••• • H. BURSSENS 16-18(2) St. -Pieters pl., 4 . -w 17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 

Afrika (0 0
) • ••••• •• ••••••••••••••••••••• H. BURSSENS 10-12(1) St. -Pieterspl. , 4 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst C') ...... H. BURSSENS 14-16(1) St.-Pieterspl. , 4 

19. IRleiding tot de praehistorie van Afrika (00
) • J , NENQUIN 10-12 Blandijnberg, 2 

I 

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 
l. Etnologie (* + **) .. ........................ . ........ . H. PINXTEN 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

2. Etno-religie ( 0
) ...................................... H. PINXTEN 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

3. Orondige studie van de etnische kunst ( 0
) ••• H. BURSSENS 19-12(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. JACOBS 9-10 St.-Pieterspl., 5 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika deel A 

~ 
met toepassingen (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••• H. BURSSENS 17-19 St.-Pieterspl., 4 

7. Cultuurgeschiedenis van Afrika deel B 
met toepassingen (00

) ••••••••••••••••••••••••••••• H. BURSSENS 17-19 St.-Pieterspl., 4 

8. De plastische kunsten van Afrika met 
toepassingen (* /**) ................................ H. BURSSENS 10-12 . St.-Pieterspl., 4 

9. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0

) . ... ....... ................... J. JACOBS 9-10 St.-Pieterspl., 5 

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

11. , Economische en sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden: koloniale wereld ( 0

) ••••••• J. EVERAERT 10 Y7-12 Blandijnberg, 2 

12. Kolonisatie en dekolonisatie in de 
19e en 2oe eeuw ( 0 0

) ••••••••••• • •••• •••••••••• ••••• W. BRULEZ 11-12 Y7 Blandijnberg, 2 

13. Politieke problemen van de nieuwe 
staten ......... ... .. ......... .. ......................... N. 11-12 Y7 Univ., 8 

14. Praehistorie van Afrika (0
) •••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 14-16 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 -

15. 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 overige uit de leerplannen van 
een universiteit. 

B. Richting: filologie 
1. Logica en taalwetenschap (00

) •••••••••••• F. VANDAMME 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

Esthetica van de liter~fuur (0 0
) ••••••••••• K. BOULLART 14-15lh Blandijnberg, 2 

.. . of 
Een ander WIJSgeng vak, doch met 
toelating van de examencommissie 

Vl 
2. Grondige studie van het moderne 16-18 

Swahili (* + **) ......................... M. VAN SPAANDONCK (*) 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 

of · 
Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* /**) .............. · ... G. lANSSENS 15-18 Blandijnberg, 2 

Inleiding tot de ·studf~t van het I 

Modern Arabisch (* /**) .............. . ... M. PLANCKE 8-10 8-9 Rozier, 44 

5. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0

) .................... J. JACOBS 9-10 St.-Pieterspl., 5 

6. ·De historische studie van Swahiliteksten (00
) M. VAN SPAANDONCK 10 Y.! -12 St.-Pieterspl., 5 

7. De historische en vergeJij kende st u die 
der negro-Afrikaanse talen (00

) ••••••••••• J. JACOBS 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. V ergelij kende 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 10Y2-12 St.-Pieters pl., 5 

11. Drie · cursussen naar keuze uit de hierna 
van a. tot en met i. vermelde: 
a. Algemene üuilkunde (0

) ...................... W. COUVREUR 12-13 Blandijnber$, 2 

b. Problemen uit de moderne taalkunde(00
) W. COUVREUR 14-151/ 2 Blandijnberg, 2 

....... 
0'1 c. Etno-linguïstiek toegepast op Oost-Afrika(00

) M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

d. Etno-linguïstiek toegepast op 
Centraal-Afrika (00

) ........................... J. JACOBS 9-10 St.-Pieterspl., 5 

e. Grondige studie van de gesproken taai; 
met inbegrip van de experimentele 
fonetiek (00

) . ..................................... · M. HOEBEKE 14-15% Blandijnberg, 2 

f. Vergelijkende spraakkunst der 
Indo-germaanse talen (0 0

) - ............ : .......... W. COUVREUR 12Y2-14 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 

Tit.: A. BOLCKMANS 
i. Literaire sociologie (00

) ......... , ............. Suppl.: R. VERVLIET 15 Y2-17 Rozier, 44 

11. Cursussen naar keuze: Twee door de exami- . t ' 
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. · . ' ··.I-

Voor de verklaring van de gebruikte ___ te_k_e_n_s_:_z_i_e __ P __ · __ 3_6_. --~----~------------------------~--------



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. Richting: geschiedenis 
l. Etnologie (* + **) ....................... H. PINXTEN 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 . . 

2. Etno-religie . (0
) . . . . ................. . ... H. PINXTEN 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etnische kunst (0
) ••••••••••• • ••••••••••• H. BURSSENS 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 (a.o) ..................... _ J. JACOBS 9-10 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 

8. Instellingen van de koloniale wereld C) .... J. EVERAERT 10-11 Blandijnberg, 2 

9. Economische en -sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden : koloniale wereld (0

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

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

) ••••••••••••••••••••• W. BRULEZ 11-12% Blandijnberg, 2 

ll. Politieke problemen van de nieuwe staten . N. 11-12% Univ., 8 

12. Praehistorie van Afrika (0
) ••• • ••••••••••• J. NENQÜIN 14-16 Blandijnberg, 2 

l. 
B. Richting: filologie 

Logica en taalwetenschap (00
) • • •••••• : ••••• F. VANDAMME 30 uur theorie I Blandijnberg, 2 

E h . d r of (oo) st etica van e Iteratuur ... : . ...... N. (K. BOULLART) 14-15% Blandijnberg, 2 
d .. . of Een an er WlJsgeng vak, doch met 

toelating van de examencommissie ....... . . 

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



FACULTEIT V.AN 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 (*) 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 

. . of . k Inle1dmg tot de studie van het KLass1e 
Arabisch (* /* *) ......................... G. JANSSENS 15-18 Blandijnberg, 2 

Inleiding tot de studRt van het Modern 
M~ PLANCKE Arabisch (* /**) .. ....................... 8-10 8-9 Rozier, 44 -- 5. De historische studie van Swahiliteksten M. VAN 

00 (00) ......................... .. ........ SPAANDONCK 10 \12 -12 St.-Pieterspl., 5 i 

6. De historische en vergelijkende studie der 
St.-Pieterspl., 5 ! negro-Afrikaanse talen (00) .............. J. JACOBS 10-12 

7. Vergelijkende studie van de M. VAN 
I Swahili-dialecten (* /**) ................... SPAANDONCK 14-16(2) St.-Pieterspl., 5 i 

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 lO V2-12 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. 
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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 lh Blandijnb~rg, 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 9-10 St.-Pieterspl., 5 
..• 

e. Grondige studie van de gesproken taal, " 

met inbegrip van de experimentele .. , . 

fonetiek (0 0
) •••• • •••• • ••••••••••••••• •••• •• •• •••• M. HOEBEKE 14-15lh Blandijnberg, 2 

...... 
\0 

f. Vergelijkende spraakkunst der 
Indo-germaanse talen (0 0

) ••••••••••••••••••• W. COUVREUR 12 '12 -14 Blandijnberg, 2 

g. Vergelijkende studie der moderne 16-17(1) 
B~ndijnberg, i literaturen (0 0

) •• • • • •• ••••••••••••••••• • ••••••• • • W. THYS 12-13(1) 

A . VAN I 

h. Theoretische literatuurwetenschap (0
) • • •• ELSLAND ER I 14-15 lh Blandijnberg, 2 

Tit.: A. BOLCKMANS 
i. Literaire sociologie (0 0

) ••••••••••••••••••••••• Suppl.: R. VERVLIET 15 1/2-17 Rozier, 44 

-

-

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



N 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Afrikaanse geschiedenis en filologie 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 17-19(1) 

2. De geschiedenis van de 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 van het hoger 
secundair onderwijs, algemeen vormend en 

', 
technisch onderwijs en normaalonderwijs: 
culturen van ontwikkelingsgebieden, partiro :. 
Afrika ................................... M. VAN SPAANDONCK 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 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 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

1. Nederlandse persoonsnaamkunde .............. M. GYSSELING 45 u. na afspraak Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 
1. KRUITHOF 

2. De filosofie van Leo Apostel ................... F. VAN DAMME 30 u. woensdag 11-12 Blandijnberg, 2' 

3. Recente ontwikkelingen in de filosofische 
logica ......................................... . ........ D. BATENS 30 u. na afspraak Rozier, 44 

dag en uur later te bepalen in 
4. Initiatiecursus elementair klassiek Latijn .. ... F. DECREUS 30 u. overleg met de studenten (l) Blandijnberg, 2 

5. Initiatiecursus elementair middeleeuws dag en uur later te bepalen in 
Latijn ............................................ ...... M. VAN UYTFANGHE 30 u . overleg met de studenten (2) Blandijnberg, 2 ...... 

N 6. Cqgnitieve modellen in wetenschaps-
geschiedenis .......................................... M. DE MEY 60 u. na afspraak Blandijnberg, 2 

7. Toegepaste taalkunde van het Frans .......... D. WILLEMS 30 u. woensdag 14-16 (om de 14 dagen) Blandijnberg, 2 

8. De computer en zijn toepassingen in de 
menswetenschappen ............................... F. VANDAMME 30 u. na afspraak Blandijnberg, 2 

9. De bijzondere studie van de Britse moraal-
filosofie in de 17de en 18de eeuw .............. M. COMMERS 30 u. dag en uur later te bepalen (2) Blandijnberg, 2 

10. Inleiding tot de studie van het Ivriet 
(Modern Hebreeuws) .............................. 1. KLENER 60 u. na afspraak St. Pieters pl., 6 

----

(*) = totaal aantal uren per· cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 



HOGER INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

(K.B. van 31 augustus 19_20) 

St.-Hubertusstraat 2 - Tel. 25 75 71 

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 speciaal doctor in de kunstgeschiede
nis en oudheidkunde. 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Richtingen: Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 
Archeologie van het Nabije Oosten 
Plastische kunsten 

- Etnische kunst 
- Musicologie 

TOELA TINGSVOOR 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 ~xamens»; (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 wor
den 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, geslaa.gd 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 heb
ben» 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 o 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 oudheid
kunde kan toegelaten worden tot het volgen van een andere richting in de 
licentie dan diegene waarvoor de praktische oefeningen werden gekozen, mits 
het slagen voor een aanvullend examen over de vereiste oefeningen in een exa
menperiode die voorafgaat aan die van de eerste licentie. 

2 o De licentie: 

-de vakken voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp van tenminste twee 
jaar studie. Het examen mag eventueel twee gedeelten omvatten. In verband 
met de cursussen naar keuze kan de-examencommissie in uitzonderlijke geval
len toestaan dat een cursus uit het leerplan van de kandidatuur wordt gekozen. 

- de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examengedeelte 
een verhandeling indienen waarvan het onderwerp behoort bij één van de leer
vakken van de licentie. De verhandeling moet aan de examencommissie wor
den 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 richtingen verkrijgen. De desbetreffende voorwaarden worden bepaald 
door de Raad van Beheer, op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde. Evenwel mag het aanvullend examen niet 
worden afgelegd gedurende het academisch jaar, waarin het eerstvermelde 
diploma werd behaald. 
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3 o 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 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 doctoraat: 

- het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openbaar ver
dedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een aantal bijstellingen 
door de commissie aanvaard. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee 
jaar na het bekomen van het overeenstemmend diploma van licentiaat. 

5° Het speciaal doctoraat: 

-het examen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het open
baar 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 overe.enstemmend 
diploma van doctor. 
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HOGER INSTITUUT VOOR-KUN~TGESCHIEDENIS ~N .OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en o-udheidkunde (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag Plaats 

1. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis A. DE 
(* + ••) ·················································· SCHRYVER 60 u. 11-12 St. Hubertusstr., 2 

2. Inleiding tot de archeologie (**) ................. S. DE LAET 15 u. 16-18(1) Blandijnberg, 2 
-

2' Praktische oefeningen (**) ........................ 15 .u. 

3. Oefeningen toegepast op de archeologie en de -
kunstgeschiedenis (ten minste één partim naar ' 
keuze in qvereenstemming met de te volgen 
richting in de licentie) 

l 
a. Oefeningen over vraagstukken uit de 

- geschiedenis : oudste tijden (**) ............. · J. NENQUIN 60 u. 8-10 Blandijnberg, 2 
N 
Vl 

L. VANDEN-
b. Nabije Oosten (**) ............................. BERG HE 60 u. 10-12 Blandijnberg, 2 

c. Klassieke oudheid (**) ......................... H. MUSSCHE 60 u. 10-12 Blandijnberg, 2 

d. Twee subpartims, te kiezen uit de 
volgende: 

~ 

- Plastische kunsten in de Nederlanden 
(**) ............................................. R. D'HULST 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

- Plastische kunsten in de middel-
eeuwen, de nieuwe en de nieuwste 
tijden (**) .................................... M. DE MAEYER 30 u. 13%-14% Blandijnberg, 2 

- Bouwkunst in de middeleeuwen, de 
I 

nieuwe en nieuwste tijden (**) .......... N. 30 u. 10-12(2) St. Hubertusstr., 2 

e. Etnische kunst (**) .............................. H. BURSSENS 60 u. 10-12 St. Hubertusstr., 2' 

f. Musicologie (* + ••) ............................. F. DE HEN 60 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 36 (!) totaal aantal uren per cursus 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

4. Geschiedenis van de oudste tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa 
(* + **) . . ... . ............. . ....... ... ... . .......... 00000 S. DE LAET 60 u. 16-18(1) 

5. Archeologie en kunstgeschiedenis van het L. VAN-
Oude Nabije Oosten (* + **) ...................... DENBERG HE 60 u. 10-12(2) 

6. Archeologie en kunstgeschiedènis van de 
Klassieke Oudheid (* + **) . . . .... . .. ... .. .. .... ... H. MUSSCHE 60 u. 14-16(2) 

7. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
de nieuwe en de nieuwste tijden (* + **) .... . . M. DE MAEYER 90 u . . 14Y2 -16 

8. De plastische kunsten in de Nederlanden 
(* + **) 0 0 0 0 000000 ••• •• •••• • • • • • ••• • •••••••• 000 0 0 0 0 0 0 00 00 0 R. d'HULST 60 u. 15-17(1) 

9. Geschiedenis van de bouwkunst, L. VAN-
- partim: Oude Nabije Oosten (0

) ••• •• • • • • •• • DENBERG HE 30 u. 10-11 

- partim: Klassieke Oudheid (00
) ••••••••• • ••• H. MUSSCHE 30 u. 10-12(2) 

- partim: Middeleeuwen, nieuwe en F. VAN 
nieuwste tijd_en (* + **) ... . .................... TYGHEM 60 u. .10-12(1) 

10. Etnische kunst (* + **) ....... . . .. . .. . . .. .... ..... . . H . BURSSENS 60 u. 14-16(1) 

11. Inleiding tot de kunst van Zuid- en Oost-
Azië (00

) •••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••• • •••• •• F. DE HEN 30 u. 10-12(2) 

12. Muziekgeschiedenis (* + **) ....................... 1. BROECKX 120u. 16-18 

13. Esthetica en kunstfilosofie (* + **) .............. N.(K.BOULLART)~ 60 u. 9-10 

14. Historisch overzicht van de wijsbegeerte e) N. 60 u. 17-19 

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

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Hu bertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., .t. 

Blandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

J. 
15 . Psychologie toegepast op de kunst (0

) • ••••• • • • QUACKELBEEN 30 u. 11-12 

16. Overzicht van de geschiedkundige kritiek (**) W. PREVENIER 30 u. 9-10 

17. Overzicht van de cultuurgeschiedenis: Tit.: R. VAN 
Middeleeuwen en nieuwe tijden (0

) ............. CAENEGEM 

of 
Suppl.: L. MILIS 30 u. 10-11(2) 9-10(2) 

een andere historische cursus, te kiezen uit 
het leerplan van de kandidatuur van de 
Faculteit van de Letteren en wijsbegeerte . .. .. 30 u. 

18. Een literair-historische cursus, te kiezen uit 
het leerplan van de kandidatuur van de 
faculteit van de Letteren en wijsbegeerte .. .... 30 u. 

19. Inleiding tot de geschiedenis van de Europese 
sierkunst, A . 
- deel A (**) .. .. .... .. .............................. VANDEWALLE 30 u. 16-17 

of 
- deel B (**) .. ...................................... 

· of 
30 u. 17-18 

een cursus naar keuze uit het kandidatuur-
programma van de universiteit .......... .. ....... 30 u. 

20. Bovendien moeten de examinandi het bewijs 
leveren dat zij een voldoende passieve kennis 
bezitten van het Frans, het Engels en het 
Duits . ............... ......................... .... ....... 

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

Plaats 

St. Hubertusstr., 2 

Bland}jnberg, 2 

~ 

St. Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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'- HOGER INS'FJ;r.'~JtJt· .. y~OR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
. . .,. , 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en na~ionale archeologie 

Leergangen Tiluiaris (!) Dag en uur Plaats 

-
I. VERPLICHTE CURSUSSEN 4 

l.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vijf 
: hiernavermelde: \ 

l. Prehelleense en Griekse archeologie 
(* + **) ................................................ H.' MUSSCHE 60 u. donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, + 

2. Etruskische en Romeinse archeologie (00
) ·$.DE LAET 60 u. vrijdag 8-10 Blandijnberg, 2 

. , 

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
~ 

archeologie (0 0
) ••••••••••••••••••••••••••••••••• . S. DE LAET 60 u . dinsdag 8-10 Blandijnberg, 2 .. 

4. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden 
(0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 60 u. vrijdag 10-12 Blandijnberg, 2 

5. Grondige studie van de archeologie van 
. 

het Oude Nabije Oosten (* /**) ............. L. VANDEN BERG HE 60 u. donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
v.an de geschiedenis: .............................. 
- partim (* + **) .................................... H. MUSSCHE 120u. donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

of 
I 

. - partim (* + **) .................................... S. DE LAET 120u. dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén van die partims moet in overeenstem-

! 

ming met het onderwerp van de verhande-
Jing worden gekozen. 

5. Eén cursus te kiezen uit de zes hiernaver-
melde: 
a. Verklaring van antieke teksten die ver-

band houden met de archeologie en de 
kunstgeschiedenis (0 0

) ......................... R. THIBAU 30 u. donderdag 8-9 Blandijnberg, 2 

b. Griekse epigrafie (0
) ••••••••••••••••••••••••••• R. BOGAERT 30 u. woensdag 9-10 Blandijnberg, 2 

c. Latijnse epigrafie (00
) ......................... G. SANDERS 30 u. donderdag 9-11 ( 1) Blandijnberg, 2 

--- ------- ·--- - ----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 (!) = totaal aantal uren per cursus 
• = 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: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis 

d. Numismatiek der oudheid (0
) ••••••••••••••• IR. BOGAERT 

e. Economische en sociale geschiedenis van 
de oudste tijden (0

) •••••••••••••••••••••••••••• IJ. NENQUIN 

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

) ••••••••••••••••••• IR. BOGAERT 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE ~ * 
(na goedkeuring door de examencommissie) waar
van het onderwijs samen ten minste 210 uur 
omvat uit het licentieprogramma van de universi
teit (één cursus mag uit het licentieprogramma 
van een andere universiteit worden gekozen) . 

(!) 

30 u. 

60 u. 

'60 u. 

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

Dag en uur "' Plaats 

donderdag 16-18 ( 1) Blandijnberg, 2 

dinsdag 10-12 · Blandijnberg, 2 

woensdag 10-12 Blandijnberg, 2 
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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 ' 

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

het oude nabije Oosten (* + **) .............. L. VANDEN BERGHE 120u. donderdag 14-16 

2. Historische kritiek, toegepast op een 
periode van de geschiedenis (oude nabije 
Oosten) (* + **) .............. .... ................. L. V ANDE;N BERG HE 120u. vrijdag 14-17 

3. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld ( 0

) ................................... L. VANbEN BERG HE 30 u. vrijdag 9-10 

4.5.6. Drie cursussen, te kiezen uit de acht hierna 
vermelde: 
a. Prehelleense en Griekse archeologie 

(* /**) .. . ........... ..... ......................... H. MUSSCHE 30 u. donderdag 14- I 6 (2) 

b. Cultuurgeschiedenis van de oudste 
tijden (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. NENQUIN 60 u. vrijdag 10-12 

c. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••• J. DELEU 30 u. donderdag 18-19 

d. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, 
partim: het Oude Nabije Oosten (00

) •• L. VANDEN BERG HE 30 u. vrijdag 9-10 

e. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, 
partim: de Islamwereld (00

) ••••••••••••••• M. PLANCKE 30 u. dinsdag I 6- I 7 

f. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim: West-Azië (00

) •••••••••• L. DE MEYER 30 u. vrijdag 15- I 6 

g. De maatschappjj en instellingen van het 
Oosten, partim: Egypte (0 0

) •••••••••••••• H. DE MEULENAERE 30 u. donderdag I 4- I 5 

h. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim: de Islamwereld (00

) • • • M. PLANCKE 30 u . maandag I 4- I 5 
'~~ ---

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

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

St.-Pietersplein, 6 

St.-Pietersplein, 6 

Rozier, 44 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE-* 
(na goedkeuring door de examencommissie) waar
van het onderwijs samen ten minste 150 uur 
omvat uit het licentieprogramma van de universi
teit (één cursus mag uit het licentieprogramma 
van een andere universiteit worden gekozen). 

Titularis (!) 

l50u. 

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

Dag en uur Plaats 

• = De studenten zijn' gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitte van het Instituut. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
- . 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten 

Leergangen Titularis. (!) Dag en uur F Plaats 
-

: I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Geschiedenis van de bouwkunst(*+**) ....... N. (F. VAN TYGHEM) 120u. 

-· - dinsdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

2 Geschiedenis van de plastische kunsten in 
Europa, met toepassingen ook betreffende 
actuele kunstproblematiek (* + .. ) ............. M. DE MAEYER 120u. donderdag 16-18 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de 
Nederlanden, met toepassingen op bijzondere 
problemen (* + **) ....... .. ......................... R. d'HULST 120u. vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

4. Historische kritiek en de toepassing ervan op -

-w 
een tijdperk van de kunstgeschiedenis ......... 
partim : middeleeuwen (0

) ........................ A. DE SCHRYVER 60 u. donderdag 14-16 St.-Hubertusstr., 2 
N of 

partim: nieuwe en nieuwste tijden eo> ....... A. DE SCHRYVER 60 u. donderdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

5-6. Twee cursussen te kiezen uit de hierna-
vermelde -* 

a. Middeleeuwse archeologie (0 0
) •••••••••••••• S. DE LAET 60 u. Blandijnberg, 2 

b. Geschiedenis van de Europese kunst-
nijverheid met toepassingen deel A (0

) ••• A. VAN DE WALLE 60 u. vrijdag 14Yz -16Vz Blandijnberg, 2 

c. Geschiedenis van de Europese kunst-
nijverheid met toepassingen deel B eo) .. A. VAN DE WALLE 60 u. vrijdag 14Vz-16% Blandijnberg, 2 

d. Geschiedenis van het gedrukte boek en 
van de graveerkunst (0

) ••••••••••••••••••••••• A. VAN DE WALLE 60 u. dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 

e. Geschiedenis van de miniatuurkunst (0
) •• N. (A. DE SCHRYVER) 120u. woensdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

f. Geschiedenis van het meubel (00
) .......... A. VAN DE WALLE 60 u. dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 

g. Monumentenzorg (0
) ••••••••••••••••••••••••••• F. VAN TYGHEM 60 u. donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

h. Museumkunde (00
) ••••••••••••••••••••••••••••• A. DE SCHRIJVER 60 u .. donderdag 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 36 (!) = totaal aantal uren per cursus 
* = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 

------= 



...... 
w 
w 

I , 

I 

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten 

Leergangen 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
Tenminste twee door de examinandus met 
toestemming van de examencommissie te 
kiezen cursussen waarvan het onderwijs 
samen ten minste 60u. omvat, voorkomend 
op het licentie leerplan van de universiteit 
(één cursus mag uit het licentieprogramma 
van een andere universiteit worden gekozen). 160 u . 

Titularis (!) Dag en uur Plaats 

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

Leergangen Titularis (!) Dag en uur f!laats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Esthetica en kunstfilosofie, grondige cursus 

(* + **) ........ . ....................................... K. BOULLART 60 u. vrijdag 10-11 St.-Hubertusstr., 2 

2. Etnologie (* + **) ........ . ........................... H. PINXTEN 60 u. vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etno-religie (0
) ....................................... H. PINXTEN 30 u. vrijdag 16-18 (2) St.-Hubertusstr., 2 

4. Grondige studie van de etnische kunst (0
) •••• H. BURSSENS 30 u. donderdag 10-12 ( 1) ~t.-Hubertusstr., 2 

5. Methodiek van de etnische kunsten met 
toepassingen (* + • *) ................... . ..... . ...... H. BURSSENS 30 u. donderdag 10-11 (2) St.-Hubertusstr., 2 

6. Volkskunde (* + **) ····················'············ H. PINXTEN 60 u. maandag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 

7. Cultuurgeschiedenis van Afrika 
deel A (0

) .. H. BURSSENS 60 u. donderdag 17-19 St.-Pieterspl., 4 
of -

deel B (00
) •• 60 u. 

8. De plastische kunsten van Afrika met -. 
toepassingen (* + • *) ................................ H. BURSSENS 120u. dinsdag 10-12 St.-Pieterspl., 4 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van Zuid-
Azië (0

) .............................................. . J. DELEU 30 u. maandag 9-10 Blandijnberg, 2 

10. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (0

) ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• L. VANDEN BERG HE 30 u . vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE - • 
Tenminste drie door de examinandus met toe- ... 
stemming van de examencommissie te kiezen cur-
sussen waarvan het onderwijs samen ten minste 
90 uur omvat voorkomend op het licentie leer-
plan van de universiteit. (één cursus mag uit het 
licentieleerplan van een andere universiteit wor-
den gekozen). 

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

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

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Muziekgeschiedenis tot 1750 (* + **) .......... F. DE HEN 120u. 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* + **) ...... J. BROECKX 120u. 16-18 Blandijnberg, 2 

3. Musicologische stijlstudie 
a) partim: tot 1750 (* + **) ...................... F. DE HEN 60 u. . 14-15 
b) partim: vanaf 1750 (* + **) .................. J. BROECKX 60 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

4. Acustica (*) ..................... . .................... J. BROECKX 15 u. 10-11(1) Muinkkaai, 51 

5. Informatica toegepast op de muziek (*) ..... J . BROECKX 15 u. 11-12(1) Muinkkaai, 51 

6. Estetica van de muziek (* /**) .................. J. BROECKX 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

7. Theorie van de muzieksociologie (0
) •••••••••• J. BROECKX 30 u. 1 0-12(2) Blandijnberg, 2 

8. Stijlstudie van de actuele muziek (* + **) .... 1. BROECKX 60 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

9. Organologie eo) .... . .............................. . F. DE HEN 45 u. 15-16 'h Elandijnberg 

10. Etno-musicologie (0
) •••••••••••••••••••••••••••••• F. DEHÉN 45 u. 15-16 V2 Blandijnberg, 2 

11. - CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
Door de examinandus met toestemming van de 
examencommissie te kiezen cursussen waarvan 
het onderwijs samen ten minste 120 uur omvat, 

I 

voorkomend op het licentie leerplan van de uni-
versiteit (één cursus mag uit het licentieplan van 
een andere universiteit worden gekozen). 

' .. 
~ . . 

~~-t--~ t' ... 

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

-
Aggregatie H~S.O. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
-
l. De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 17-19(1) 

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

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

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
secundair onderwijs, partim : esthetische 
opleiding en kunstgeschiedenis ............. 1. BROECKX 14-15 

.. 
·-

·Niemand mag zich aanmelden voor dit examen, indien hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, 
onder leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair 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 vogr 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. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Universiteitstraat 2 - Tel. 25 76 51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid verleent de volgende wettelijke en 
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 bestuurswetenschappen 
- pers- en communicatiewetenschap 
- 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 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. Tot de kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen, zij, die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 

1. a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, 
§ 2, 1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende 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 
examens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologee-rd 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 
geslaagd zijn voor het letterkundig .en wetenschappelijk gedeelte van het exa
men van onèlerluite!J.ant 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 Frans, of het Engels, of het Duits, of het Latijn, of het 
Grieks (niveau van het hoger middelbaar onderwijs); 

3) een ondervraging over geschiedenis en aardrijkskunde (cf. leerplan van het 
hoger middelbaar onderwijs); 

4) een ondervraging over wiskunde (cf. leerplan van het hoger middelbaar onder
wijs, Grieks-Latijnse afdeling); 

5) naar keuze van de examinandus: een ondervraging over boldriehoeksmeting, of 
analytische 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 onder 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 sociale weten
schappen dat werd uitgereikt vóór 1 november 1972, worden toegèlaten 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 commu.nica
tiewetenschap: 

de houders van een diploma van kandidaat in d~ staats- en sociale weten
schap, sociologische richting. 

111. 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 bestuurswetenschappen of diplomatieke weten
schappen of in de pers- en communicatiewetenschap of in de sociologie of in de 
sociale wetenschappen of in · de criminologie, uitgereikt door de Rijksuniver
siteit 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 weten
schappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en communicatie
wetenschap en in de sociologie: de houders vaq 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 o~~reenstemmende graad van doctor 
kunnen behalen met dien verstande dat de houders van het diploma van licen
tiaat in de bestuurswetenschappen of van licentiaat in de staatswetenschappen 
zich voor het examen van doctor in ,dè staats- en bestuurswetenschappen mogen 
aanmelden. 

V. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de rechten: de houders 
van het diploma van licentiaat in de rechten of vart het diploma van doctor 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 rechten 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 Konink
lijk 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 ván kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens en na 
tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie in de rechten: 
de vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in 
de rechten zijn het voorwerp van dri~ proevén en van tenminste drie jaar 
studie; . 

De examinandi zijn bovepdien verplicht bewijs te l~veren :, 
a) van ~en 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 overeenkoms
tig de .wet van 21 mei 1929 behouden de rechten welke hun bij di~ 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. 

5° De aggregatie voor het hoger onderwijs in de rechten of in het notariaat: 
-het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

omvat het indienen en het 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. 
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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 Heentie in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale wetenschap
pen, in de sociologie, irt 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· 
studie. Het enig examen van de licentie in de pers- en communicatieweten
schap voorbehouden aan de houders ·van een wettelijk einddiploma van 
hoger onderwijs, van een wetenschappelijk einddiploma van hoger onder
wijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, als·mede de afgestudeer
den van de Koninklijke Militaire School kan na tenminste één jaar studie 
worden afgelegd; 

-de examinandi moeten bij het tweede (of enig examen) examengedeelte, 
een verhandeling indienen over _een vraagstuk dat behoort bij de groep van 
vakken waarover het examen loopf. De verhandeling moet aan de examen
commissie binnen de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd. 

go 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 indien el\ · van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift en van drie bijstellingen, door de examencommissie aan
genomen. Het proefschrift en de stellingen worden door de examinandus 
in het openbaar verdedigd. 

-het examen mag slechts afgelegd worden tenminste twee jaar na het ver
krijgen van de overeenkomstige graad van licentiaat. 

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 examen
gedeelten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

-de examinandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking tot 
één van de vakken die van het examen deel uitmaken. Deze verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 
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- 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 E,uropese 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 
september 1967). 

12° Het doctoraat in het Eur'opees 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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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I 

N. 45 u. 

H. GAUS 45 u. 

J. EVERAERT 45 u. 16-17~ 

R. DIERKENS 45 u. 16\4 -1TV.. 

J.B. QUINTYN 45 u. 8~ -10 

W. CALEWAERT 45 u. 

G. SCHRANS 45 u. 

M. STORME 45 u. 16-17~ 

R. DE MEYER 45 u. 15-16~ 

45 u. later te bepalen 

vrijdag zaterdag Plaats 
\( 

Univ. 8 
14-15~ ISVO 1 e verdiep 

Univ., 8 binnen-
11-121/z koer ze verdiep 

Blandijnberg, 2 
sem. 409 

Apotheekstr., 5 

Korte Meer, 9 

10-11~ Univ. 4, Aud. C 

Univ., 4 
10Y2-l2 Aud. A i 

Univ., 4 S 

Univ., 4 
Aud. B 



VI 
+:-. 

Leergangen 

A. Rechtshistorische cursussen 
a. Geschiedenis van het privaatrecht ............. 

b. Geschiedenis van het publiekrecht .......... 

c. Oud-Vaderlands recht . .. .. . ...... .............. 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht ..... . ........... .. ... 

e. Grondige studie van geschiedkundige 
vraagstukken van hedendaags recht ........ . 

f. Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie ........................................ 

B. Rechtskritische cursussen 
a. Forensische psychiatrie ... .... .................. 

b. Legistiek ............................... ............ 

c. Kritische studie van de rechtspraak ....... .. 

d. Strafkunde ........................................ 

e. Staatsfilosofie ..................................... 

f. Algemene en kritische rechtstheorie ........ 

g. Rechtssociologie ........................ .......... 

(
0

) = Totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten 

Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

N. 45 u. 

M. BAELDE 45 u. 9-10Y2 

N. 45 u. 16-17Y2 

N. (W. ROELS) 45 u. 

N. (R. VAN 
CAENEGEM) 45 u. 

M. BAELDE 45 u. 16-17Y:z 

P. GHYSBRECHT 45 u. 

R. DE MEYER 45 u. 91/2 -11 

M. STORME 45 u. ~ - -_,_-

R. DIERKENS 45 u. 

H . GAUS 45 u. 16-17 Y:z 

W. CALEWAERT 45 u. 16-17Y:z 

G. VAN PARIJS 45 u. 10112 -12 
. .. --- ---

~ 

·-
vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
14-15Y2 Sem. 

Blandijnberg, 2 
L. 414 

Univ., 8 - Sem. 

Univ., 8 
16-17112 Sem. 

Univ., 8 
lOYz -12 Sem. rechtsges. 

Blandijnberg, 2 
L. 414 

Univ., 4 
13Y:z -15 Aud. C 

. Univ., 4 
Aud. B 

9-l0 1h Univ., 4 S 

Univ., 4 
81/z -10 Aud . C 

Univ., 8 
binnenkoer 2e verd 

Univ., 8 
Sem. Alg. 
Rechtsleer 

Korte Meer, 3 
Sem. 

L_ 



Vl 
Vl 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Je Licentie in de rechten 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
h. Wijsbegeerte van het recht .................... W. CALEWAERT 45 u. , 11-12'1.! Sem. 

i. Rechtspsychologie ............................... P. GHYSBRECHT 45 u. 14-15 '1.! Univ., 8 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs ce 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. 

(
0

) = Totaal aantal uren per cursus 
De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 



Vl 
0"1 

' FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

' - Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

·-1. InrichÜng van het notariaat, met inbegrip 37Y2 u. 15Y2-17112 (1) ••• 
praktische oefeningen ............................... N. 22'hu. 15 11:!-17(2) 

. 2. Notariële deontologie, met inbegrip van 15 u. 15 Y2 -17 Y2 
praktische oefeningen ............................... N . "l5u. (2) 

. 3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van 15 u. 
praktische oefeningen ................... : . .... ... . ~. E. DE LEMBRE "l5u. 14-15 

4. Juridische organisatie van het kredietwezen N. (E. 15 u. 
met inbegrip van praktische oefeningen .. ..... WYMEERSCH) "l5u. 11-12 

5. Grondige studie, met inbegrip van praktische 37% u. 
oefeningen in verband met het notariaat, van r--
het burgerlijk recht .................................. N. 22 'h u. 9-11 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 15 u. 
oefeningen in verband met het notariaat, van I. CLAEYS I--
het vennootschapsrecht ............................ BOUUAERT 15 u. 11-12(1) 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische 15 u. 
oefeningen in verband met het notariaat, I--
van het gerechtelijk privaatrecht ................. M. STORME 15 u. 17 Y2 -19 Y2 (2) 

8. Grondige studie, met inbegrip van praktische 15 u. 
oefeningen in verband met het notariaat, van I--
het internationaal privaatrecht ................... N. 15 u. 11-12 

9. Notarieel administratief recht, met inbegrip 15 u. 
van praktische oefeningen ......................... R. SENELLE "l5u. 14-15 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische 15 u. 
oefeningen in verband met het notariaat, I. CLAEYS 
van het fiscaal recht .......... ... ................... BOUÜAERT 15 u. 12-13(1) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = dinsdag- of woensdagnamiddag in overleg met studenten 
e> totaal aantal uren per cursus theorie en praktische oefeningen -

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
S. Not. 

Univ., 4 
S. Not. 

Hoverniersberg, 4 
Sem. 2• verd. Lok-VI 

Univ., 4 
Sem. Handelsrecht 

Univ., 4 
Sem. 

Je verdiep 

Univ., 4 
Sem. Not. 

Univ., 4 
S 2e verdiep 

Univ., 4 
Sem. 

3e verdiep 

Univ., 4 
Aud. A 

Univ., 4 
Sem. Not. 



-VI 
-...J 

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. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT- VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Tilu/ars (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

CH. DE WULF I 120u. 9-13 

zaterdag Plaats 

Univ., 4 
Sem. Not. 



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 ...... A. DEBLOCK 30 u. 17-19(1) 
Blandijnberg, 2 

Aud. E 

Blandijnberg, 2 
2. De geschiedenis van de opvoedkunde ........ K.DE CLERCQ 60 u. 17-19(2) Aud. E 

3. De algemene methodenleer ................ A. GERLO 60 u. 9V:z-II V:z Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der rechtsvakken N. 30 u. 14-15 Univ., 4 
die voorkomen op de programma's van het Aud. B 
middelbaar, van het normaal of van het 
technisch onderwijs. Deze theorie omvat ook 

- het bijwonen van lessen in de klassen waar 
VI 
00 

rechtsvakken worden gegeven. 

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. .. 

I 

I 

(I) =:= eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 



....... 
VI 
\0 

I ~ 
Leergangen 

I. Beginselen van de logica ........................... 

2. Algemene beginselen van het 
recht .................................................... 

3. Algemene psychologie ........ : ....... , ............. 

4. Overzicht van de wijsgerige 
stromingen ............................................. 

5. Overzicht van de politieke en sociale 
ontwikkeling in België sedert 1830 .............. 

6. Hedendaagse internationale politieke 
geschiedenis ........................................... 

7. Beginselen van de sociologie ...................... 

8. Algemene menselijke politieke en 
economische aardrijkskunde ...................... 

9. Overzicht van de historische kritiek, 
toegepast op sociale en politieke 
instellingen ............................................ 

(0) totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 
D. BATENS 30 u. 14-16(1) Aud. C 

/ 
Blandijnberg, 2 

B. BOUCKAERT 90 u. 8Y2 -11 '!2 Aud. E 

Univ:, 4 
P. GHYSBRECHT 60 u. 17-19 NB lil 

Blandijnberg, 2 
F. VANDAMME 60 u. 11-13 Aud. E 

Univ., 4 
H. GAUS 45 u. 14-15Y2 NB 11 

N. Rozier, 44 
(R. VAN EENOO) 45 u. 8112-10 Aud. F 

Tit. 
M. VERSICHELEN 
TERRYN 
Suppl.: Univ., 4 
H. BRUTSAERT 45 u. 16-17 '12 NB 11 

Univ., 4 
L. DE SMET 30 u. 9-11(1) NBl 

9-10 
45 u. 11-12 Aud. E 

W. PREVENIER (2) Blandijnberg, 2 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



..... 
0\ 
0 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Gemeenschappelijke cursussen voor de drie 
richtingen 

l. Beginselen van het volkenrecht ............ E. VAN BOGAER1 45 u. 

2. Economie ......................................... . .... M. VAN 

} MEERHAEGHE 30 u. 

M. VAN 
2' Praktische oefeningen .................... MEERHAEGHE 30 u. 

3. Statistiek ................................ H. PICARO 30 u. } 3' Praktische oefeningen .................... H. PICARO 15 u. 

IJ. Curs_ussen specifiek voor de hierna vermelde 
richtingen 

A. Politieke richting: 
4. Encyclopedie van de politieke . 

wetenschappen ........................... H.GAUS 45 u. 11-12 Yz . 

5. Natuurrecht ............................. W. CALEWAERT 60 u. 8-10 

10-12 
6. Staatsrecht .............................. R. SENELLE 60 u. 

A. VANOER 
7. Administratief recht ...................... STICHELE 30 u. 13-17(1) . 

8. Instellingen van de nieuwe staten ·········· H. AORIAENS 60 u. 14-16 
-- --- ---------- L__ ------- -- - --

(0) totaal aantal uren per jaar (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
15Vt- 17 NB I --

Univ., 4 
10-12 NBIII 

14-15% 
Univ., 4 
NBIII 

Univ., 8 
binnenkoer 
2• verdiep 

Blandijnberg 2, 0 

Univ., 4 
NB lil 

Univ., 4 
NBI 

Univ., 4 
Aud. C 

-



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 
,. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. Sociale richting: Univ., 4 
4. Encyclopedie van de sociale wetenschappen . G. VAN PARIJS 45 u. 11-12% Sem. BR li 

5. Methodes van sociografisch onderzoek . ..... M. VAN 

} VAERENBERGH 30 u. 15'h -17 Hoveniersberg, 4 

5' Praktische oefeningen M. VAN 
Aud., 5 .................... 

V AERENBERGH 15 u. 

6. Staatsrecht .............................. R. SENELLE 60 u. 10-12 . Univ., 4 
NB III 

7. Administratief recht ...................... A. VANDER 30 u. 13-17(1) 15-17 Univ., 4 
STICHELE NBI 

0'1 8. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, 2 
geschiedenis .......................... · ... H. BALTHAZAR . 60 u. 10-12 Sem. L518 

C. Sociologische richting: 
4. Sociologie met praktische oefeningen ....... M. VERSICHELEN Univ., 4 

TERRYN 60 u. l3'h -15 112 Aud. B 

5. Encyclopedie van de sociale wetenschappen . G. VAN PARIJS 45 u. 11-12% Univ., 4 
Sem. BR. 11 

6. Methodes van sociografisch onderzoek . .... M. VAN 

} 
Hoveniersberg, 4 · 

VAERENBERGH 30 u. 15'h -17 Aud., 5 

6' Praktische oefeningen .................... M. VAN 
VAERENBERGH 15 u. 

7. Beginselen van het sociaal recht ........... N. (E. LEBOUCQ) 60 u. 81J2-IO'h Univ., 4 
Aud. A 

8. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, 2 
geschiedenis ............................. H. BALTHAZAR 60 u. 9-ll Sem. L518 

(0) totaal aantal uren per jaar (1) eerste halfjaar (2). tweede halfjaar (*) dagen en uren later te bepalen 



...... 
0'\ 
N 

..... 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

\ te Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
I. Staatsfilosofie ....................... : ............... H. GAUS 45 u. 16 -17~ binnenkoer 2e verd 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne Univ., 8 
Belgische politiek ......... : ......................... H. GAUS 45 U., 11-12\12 binnenkoer, 2• verdiep 

3. Bestuurskunde ....... · ............................... R. VAN 
- HOOLAND 45 u. 9-l0 1h St.-Pietersnieuwstr. 49 

4. Ambtenarenrecht ................................... R. DE MEYER 45 u. 10~-12 1h Univ., 4 ARZ 
Aud. C 

5. Openbare financiën ......................... : ...... N. 60 u. 11-13 11-13 l)niv., 4 
(1): Aud. B 
(2): Aud. C 

6. Bijzondere vraagstukken van staatsrecht ..... R. SENELLE 30 u. } Paddenhoek, 5 
15-16~ 

6' Praktische oefeningen ............................. R. SENELLE 15 u. Sem. 2e verdiep 

7. Bijzondere vraagstukken van administratief A. VAN-

} 10-1_1~ recht ................................................... DER STICHELE 30 u. 
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. 15-16% Univ., 4 
Aud., B 

9. Vergelijkend grondwettelijk recht .............. R. SENELLE 30 u. } 14-151/ 2 Univ., 4 
9' Praktische oefeningen- ............................. R. SENELLE 15 u. 

Aud C 
10. Cursussen te kiezen uit de hieronder 

vermelde voor ten minste 75 uur: 
a. Informatica, grondslagen en toepassings-

gebieden ........................................... J. QUINTYN 45 u. 8 -10 - Korte Meer, 9 

b. Politieke problemen van de nieuwe Univ., 4 
staten .............................................. N. 45 u. 10~-12 Aud. A 

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 
d "t J t (O) totanJ aantal urpn npr _f'lJ~ ,.,, - tUIP..PrJP h-::llfÎ..:a'llr (1\ - &lloPrcb:. h..:alfi..:a..:ar 



0\ 
w 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

-te Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

· Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderda~ vrijdag zaterdag Plaats 

c. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ............ : .... ........ .. E. VAN BOGAERT 45 u. 14~15'h Univ., 4 Aud. C 

N. Univ., 4 
d. Beginselen van sociaal recht ................... (E. LE BOUCQ) 60 u. 8-10 Aud. A 

Univ., 8 
e. Ontwikkeling van de communicatie- Sem. Pers . 

media (pers, radio, televisie) .................. N. 45 u. 17-18Vz Comm . Wet. 

f. Statistiek, bijzondere stof ...................... H. PICARO 45 u. 16'h-18 Hoveniersberg, 4 

g. Sociaal-economische gevolgen van 
de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ................................ .. .. ... J. QUINTYN 45 u. 9-10% Korte Meer, 9 

g' Demonstratieproeven en bezoeken aan 
instellingen ......................................... J . QUINTYN 15 u. * 

h. Geschiedenis van de bestuursinstellingen Blandijnberg, 2 
van België .......................................... M .. BAELDE 45 u. l7 1h-19 L. 414 

Hoveniersberg, 4 
i. Het stelsel van het vervoer en vari het Ie verdieping 

verkeer ........ , ..................................... J. DENDUYVER 45 u. 14-15 'h Sem. Lok. III 

j. 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 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 DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN Univ., 4 
I. Internationale organisaties .. ; ...................... OUDENHOVE 45 u. 14-151!z Aud. B 

2. Vergelijkend administratief recht ................ N. 30 u. } 2' Praktische oefeningen .............................. N. 15 u. 

3. W etgevingstechniek ................................. R. DE MEYER 30 u. } 91!z -11 Univ., 4 

3' Praktische oefeningen .... : ......................... R. DE MEYER 15 u. Aud. B 

4. Grondige studie van vraagstukken van R. VAN St.-Pietersnieu w-
bestuurskunde .................................... : ... HOOLAND 45 u. 11-121/2 straat, 49 -0"1 

,J::. 5. Grondige studie van vraagstukken van 

} open~are financiën .................................. N. 45 u. 9-ll l!z Korte Meer, 3 

5' Praktische oefeningen .............................. N. 30 u. Sem. 

6. Grondige studie van vraagstukken van 

} '1.6V2-18 staatsrecht ............................................. R. SENELLE 30 u. Univ., 4 

6' Praktische oefeningen .............................. R. SENELLE 15 u. Aud. B 

7. Grondige studie van vraagstukken van A. VANDER 
administratief recht ................................. STICHELE 30 u. 

} 10-11\1 
Paddenhoek, 5 

A. VANDER Sem. 
7' Praktische oefeningen .............................. STICHELE 15 u. 



0\ 
Vl 

FACULTEIT VAN DE ~CHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie· in de socialè. wetenschappen 

Leergangen ·Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woe!lsdag I donderdag I vrijdag 

1. Openbarè financiën 

2. Demografie 

3. Sociale economie 

4. Sociale voorzieningen (Sociale bijstand 
O.C.M.W., volksgezondheid, sociale huis
vesting en maatschappelijk werk) 

5. Beginselen van sociaal réi;ht 

6. Arbeidsrecht 

7. Sociaal zekerheidsrecht ... ~ . 

N. 60 u.I .-:. 11-13 

M. VERSICHELEN 
TERRYN 130 u. 

•• 1 A. PEVREKER 45 u.l 14-15'/z 

E. LEBOUCQ '.. j45 u. 

•• 1 N. (E. LEBOUCQ) 160 u. 8-10 

N. (E. LEBOUCQ)I30 u. 10-ll 

··I N. (J?. LEBOUCQ) po u. 11~12 

8. Adminîstratieve organisati~\ván · qe soCiale;_ , .~, . , . 
zekerheid .. :., ... _ .................. :.: .. : ......... ..... ~: · ' E.- LEBOUCQ ··30 u·; 

9. Sociologische studie van actuele maat
schappelijke problemen 

9' Praktische oefeningen 

10. Arbeidssociologie 

11. Grondige studie van vraagstukken van 
economie ..................................... . 

11 ' Praktische oefeningen 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) 

Tit.: M. 
VERSICHE-
LEN-TERRYN 130 u. 
Suppl.:H.BRUTSAER., 

M.VERSICHELEN-
TERRYN 130 u. 

M. VERSICHELEN-
.. I TERRYN 130 u. 

M. VAN 
MEERHAEGHE 

M. VAN 
.. 1 MEERHAEGHE 

~} 
15 u.l 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

14'/z -15'/z 

10-11'/z 

9-10 

14-15 

15-16 

16-17 

16-17 1h 

zaterdag Plaats 

Univ., 4 
(1): Aud. B 
(2): Aud. C 

Univ., 4 
Aud. A 

Hoveniersberg, 4 
Aud. lil 

Voldersstraat, 9 
Sem. 

Univ., 4 Aud. A 

Univ., 4 NB I 

Univ. 4 NB I 

Voldersstraat, 9 
Sem. 

Korte Meer, I 
Sem. 

Korte Meer, 1 
Sem. 

Korte Meer, 3 
Sem. 

Korte Meer, 48 



0'\ 
0'\ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Hoveniersberg, 4 
1. Arbeidsecanomie ..................................... A. DEVREKER 30 u. 13'h -15 Aud. III 

2. Grondige studie van vraagstukken van } arbeidsrecht ........................................... H. LENAERTS 30 u. 10-12(1) Voldersstr., 9 

2' Praktische oefeningen .............................. H. LENAERTS 15 u. 10-11(2) Sem. 

3. Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal recht, partim: sociaal zekerheidsrecht N. 45 u. } 10'h-12'h 

3' Praktische oefeningen .............................. · N. 15 u. 

4. Financiële organisatie van de sociale zeker- Voldersstraat, 9 
heid ..................................................... B. DUBOIS 30 u. 11-12 Sem. 

Voldersstraat, 9 
5. Internationaal sociaal recht ....................... B. DUBOIS 45 u. 14-15'h Sem. 

Sociaal procesrecht ......................... : ........ 
Voldersstr., 9 

6. H. LENAERTS 30 u. 9-10 Sem. 

7. Vergelijkend sociaal recht ......................... B. DUBOIS 45 u. 16-17'h Univ.,4 Sem. BRil 

8. Ziekenhuiswezen ..................................... R. DIERKENS 30 u. 16'4-17'4 Apotheekstr., 5 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder ver-
melde voor tenminste 90 uur : I 

a) Wetgeving op de jeugdbescherming ......... G. DE BOCK 30 u. • 
b) Sociale psychologie .............................. P. GHYSBRECHT 45 u. 17'h -19 Univ., 4, NB III 

c) Nijverheidsrecht .................................. 1. PETIT 45 u. 10-11'h 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 behorende tot \ 
de licentie in de sociologie. 

L_ 

• = dagen en uren later te bepalen (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
De studenten zijn gèhouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zii van het examen worden uitgesloten 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de sociologie 

Leergangen Titularis {0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
I. Overzicht van algemene sociologische Binnenkoer, 

theorieën .................. ............................. G. VAN PARYS 30 u. 1Ph-12% 2e verdieping 

2. Werkcollege over sociografisch onderzoek .... M. VAN Hoveniersberg, 4 
VAERENBERGH 45 u. 16Yz -18 s 

Univ., 4 
3. Methodes der sociologische analyse . ............ G. VAN PARYS 30 u. 10-11 Sem. BRil 

Univ., 4 
4. Werkcollege over sociologische analyse ........ G. VAN PARYS 45 u. 11-12 lf2 Sem. BRil 

-0'\ 
-....) 

5. Statistiek toegepast op de sociale weten-
schappen, met inbegrip van steekproef- Univ., 4 
techniek ........... ... . ................................. H. PAGE 30 u. 9* -103.4 Aud. A 

6. Werkcollege over de statistiek, met inbegrip 
van programmatie ......................... . ......... H. PAGE 45 u. 10-11% Univ . , 4 

M. VERSICHELEN Univ., 4 
7. Demografie .............. . .................... ... .... . . TERRYN 30 u. 141!z -15% Aud. A 

8. Cursussen te kiezen uit de hierondervermelde 

19-11(1) 
voor ten minste 150 uur: 
a) Sociologie van de ruimtelijke ordening ..... M. VAN 

V AERENBERGH 20 u. Hoveniersberg, 4 

M. VAN 
a' Praktische oefeningen .... .. .......... ........... VAERENBERGH 10 u. 

- Blandijnberg, 2 
b. Sociologie van de moraal (*) .. ... . ... . . ....... J. KRUITHOF 60 u. 14-16 L. 216 

C) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) om de twee jaar te doceren, niet in 83-84 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licen(ie in de sociologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

Univ., 4 
c. Instellingen van de nieuwe staten ........ ~ H. ADRIAENS 60 u. .. 14-16 - Aud.C 

Hoveniersberg, 4 
d. Sociale economie ...................... A. DEVREKER 45 u. 14-15'12 Aud. lil 

e. Sociale biologie ....................... R. CLIQUET 45 u. J I7-19 Univ., 4 

e' Praktische oefeningen .................. R. CLIQUET 
NBI 

15 u. 

f. Criminologie .............. , ........... . W. CALEW AERT 45 u. 11-12'12 . Univ., 4 Aud. C 

Univ., 4 

- g. Antropologie .......................... · R .. CLIQUET 45 u. 17-18'12 NBI 
0"1 
00 h. Etnologie (3) .......................... H. PINXTEN 60 u. 14-15 St.-Hubertusstr., 2 

M. VAN 
i. Bedrijfssociologie ...................... VAERENBERGH 45 u. 14-15V2 .·. Hoveniersberg, 4 

M. VERSICHELEN Korte Meer, 3 
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 aardrijk&kunde .............. G. SCHMOOK 45 u. 14-15ih 6e verdiep 

m. en, eveneens met instemming van de 
faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Univer-
siteit. 

. . 
---

(
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 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, roniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. * = dagen en uren later te bepalen. 



0\ 
\0 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDEN 

2e Licentie in de sociologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
1. Kritische studie van een sociologische Binnenkoer, 

auteur ................................................... G. VAN PARYS 30 u. 10lf2 -11% 2e verdieping 

2. Sociologie van de communicatie ................. M. VAN VAEREN 
BERGH 45 u. 10-11 % Hoveniersberg, 4 

3. Vergelijkende studie van Westerse maat- Univ., 4 
maatschappelijke structuren ...................... G. VAN PARYS 30 u. 10-11 Sem. BRil 

4. Werkcollege over Westerse maatschappelijke Univ., 4 
structuren ............................................... G. VAN PARYS 45 u. 11-12% Sem. BRil 

Tit.: 
5. Sociologische studie van actuele maat- M. VERSICHELEN- Korte Meer, 1 

schappelijke problemen ............................ TERRYN 30 u. 14-15 · Sem. 
Suppl. H. 
BRUTSAERT 

·. Tit.: 
6. Werkcollege over actuele maatschappelijke M. VERSICHELEN-

l problemen ............................................. TERRYN 30 u. 
Suppl.: H. 
BRUTSAERT .. 15-16 % 

6' Bezoeken aan instellingen ... : ..................... M.VERSICHELEN-
Korte Meer, 1 

TERRYN 15 u. 
Sem. 

7. Werkcollege over demografische Hoveniersberg, 4 
analysetechnieken .................................... H. PAGE 45 u. 11 '/z -13 Aud. IV 

8. Sociale psychologie .................................. P. GHYSBRECHT 45 u. 17 %-19 Univ., 4 - NB lil 

9. Cursussen te kiezen uit de op p. 167 en 168 
onder 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. (0

) = totaal aantal uren per cursus 



...... 
-..1 
0 

I 

Leergangen 

1. Diplomatieke geschiedenis sinds het Congres 
van Wenen ............. . ............................. 

2. Vraagstukken van volkenrecht ···············: ·· 

2' Praktische oefeningen ............................. 

3. Internationale organisaties ....................... 

4. Vergelijkend grondwettelijk recht .............. 

4' Praktische oefeningen ............................. 

5. Grondige studie van vraagstukken van 
staatsrecht ............................................ 

5' Praktische oefeningen ............................. 

6. Wetgeving van de nieuwe staten ............... 

7. Internationaal privaatrecht .......... ............. 

8. Internationaal economisch en financieel recht 

9. Recente ontwikkeling van de voornaamste 
staten .................................................. 

10. Internationale economie .......................... 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

H. GAUS 45 u. 9~ -11 

E.VAN BOGAERT 30 u, 
} )6\HB 

E.VAN BOGAERT 15 u. 

G. VAN OUDEN-
HOVE 45 u. 14-15% 

R. SENELLE 30 u. } 14-15 1h 
R. SENELLE 15 u. 

} R. SENELLE 30 u. 

R. SENELLE 15 u. 16~ -18 

H. ADRIAENS 45 u. 16-17% 

J.ERAUW 45 u. 14-15 Y2 

G. SCHRANS 45 u. 

H. GAUS 45 u. 

M. VAN 
MEERHAEGHE 45 u. 10Y. -12~ 

I 

" 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
I binnenkoer, 2• verdieç 

Univ. 4 

Aud. C 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 

Aud. C 

Univ., 4 
i Aud. B 

Univ., 4 
Aud. B 

Univ., 4 
NB 11 

Univ., 4 
12-13% Aud.A -

Univ., 8 
9%-11 binnenkoer 2• verd 

Univ., 4 
Aud. A 



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

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen ' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN 
l. Europese instellingen ............................... OUDENHOVE 45 u. 91h -11 Korte Meer, 11 

2. Grondige studie van vraagstukken van 

} 16%-18 
volkenrecht ........................................ . ... E. VAN BOGAERT 30 u. Univ., 4 - Aud. C 

2' Praktische oefeningen ............................ . . E. VAN BOGAERT 15 u. / 

3. Volkenrecht, bijzondere stof ..................... E. YAN 'J30GAERT 45 u. 16lh-18 Univ., 4 - Aud. C 
•.';' 

4. Grondige studie van vraagstukken van Univ., 4 
internationaal privaatrecht ........................ J . . ERÁUW 30 u.} Aud. C 

4' Praktische oefeningen .............................. J. ERAUW 15 u . 9-lOlh 

5. Hedendaagse vraagstukken van internationale 
politiek ................................................. E. VAN BOGAERT 45 u. 14-15% Univ., 4 - Aud . C 

6. Ontwikkeling van de Belgische buitenlàndse 
Univ., 8 

binnenkoer, 
politiek sedert 1830 ................................. H. GAUS 45 u. 14-15 1h 2e verdiep 

~~ 

7. Staatshuishoudkunde, bijzondere leerstof ..... A. VLERICK 45 u. * 
8. Cursussen te kiezen uit de hi~ronder 

vermelde voor tenminste 75 uur: 
a) Overzicht van het Belgisch en buitenlands Univ., 4 

handelsrecht ...................... ................. S. FREDERICQ 45 u. 8 lh -l0 Sem. 2e verdiep 

b) Economische aardrijk~kunde .. ............... L. DE SMET 45 u. 8 '12-10 Blandijnberg, 2 
6e verdiep 

V OIUerSSLraaL, ~ 

c) Internationaal sociaal recht ................... B. DUBOIS 45 u. 14-15% Sem. 

~ 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus * = dagen eQ uren later te bepalen 
De studenten zij_n gehouden hun keuze, vóór 15 oktobér van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 



-....) 

N 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- Univ., 4 
d. Vergelijkend internationaal privaatrecht ... J. ERAUW 45 u. 14-15 '12 s 
e. Consulaire wetgeving .. ,. ......................... E. VAN BOGAERl 45 u. 17-18% Korte Meer, 11 

f. 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. 

I 

' 
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. (0

) = totaal aantal uren per cursus 



-.....J 
w 

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 .................. . ............................... 

3' Bezoeken aan instellingen ........................ 

4. Juridisch statuut van de communicatie-
media .................................................. 

5. Plichtenieer bij de communicatie .............. 

6. Sociologie van de communicatie ............... 

7. Psychologie van de communicatie ............. 

8. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 1 ~ 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 RECHTSGELEERDHEID 

te Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

E. DE BENS 45 u. 

N. 45 u. 17-18lf2 

N. 45 u. 14-15lf2 

N. 15 u. • 

F. VAN ISACKER 45 u. 14-15Yz 

F. VAN ISACKER 30 u. 15 ih -16 ih 

M. VAN 
VAERENBERGH 45 u. 10-11 % 

P. GHYSBRECHT 30 u. 

J. QUINTYN 45 u. 9-10% 

H. GAUS 45 u. 11-12lf2 

H.GAUS 45 u. 16%-18 

E. DE BENS 30 u. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
15 1h -17 Lok. 1.09 

Univ., 8 
leszaal Pers. Com. 

Univ., 8 
leszaal Pers. Com. 

Univ., 8 
leszaal Pers. Com. 

Univ., 8 
leszaal Pers. Com. 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
15-16 Aud. C 

Korte Meer, 9 

Univ., 8 
binnenkoer, 2< verdie): 

Univ., 8 
binnenkoer, 2< verdie): 

Univ., 8 
14-15 Lok. 208 



-..J 
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·,• ., FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

ze 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 ................................................. N. - 45 u. 15'h -17 leszaal Pers. Com. 

2. Grondige studie van de geschreven pers in Univ., 8 
binnen- en buitenland .............................. E. DE BENS 45 u. 9 'h -11 Lok. 2.08 

3. Gro~dige ~tudie van de communicatie Univ., 8 
m~d1a ................................................... N. 60 u. 15'h -17 Y2 leszaal Pers. Com. 

4. Grondige studie van vraagstukken lopende / 

over de ontwikkeling van de telecommuni-
catie ..................................................... J. QUINTYN 45 u . 9-10 'h Korte Meer, 9 

5. Hedendaagse vraagstukken van internationale Univ., 4 
politiek ................................................. E. VAN BOGAE_RT 45 u. 14-15 1h Aud. C 

Univ., 8 
6. Oefeningen in de audio-visuele media .......... .N. I 30 u. l7 'h -l81f2 leszaal Pers. Com. 

7. Informatica, grondslagen en toepassings-
gebieden ................................................ J. QUINTYN 45 u. 8 'h -l0 Korte Meer, 9 

Grondbeginselen van h~t auteursrecht ......... 
Univ., 8 

8. F. VAN ISACKER 30 u. 9-11(1) leszaal Pers. Com. 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder ver-
melde voor ten minste 45 uur: Blandijnberg, 2 
a) Politieke aardrijkskunde ............. : ......... L. DE SMET 45 u. 8'h -l0 6e verdiep 

b) Diplomatieke geschiedenis sinds het Univ., 8 
Congres van Wenen ............................. H. GAUS 45 u. 91h -l1 binnenkoer, 2< verdieç 

M. VAN Korte Meer, 3 
c) Internationale economische instellingen .... MEERHAEGHE 45 u. 8'h -l0 Sem .. 

--- -- --- ------ --
(

0
) = ·totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, zoniet kunnen 
zij van het examen worden uitgesloten. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I 

d. Grondige studie van vraagstukken van het Univ ..• 8 
auteursrecht .... . ...................... F. VAN ISACKER 45 u. ll-12 ~ leszaal Pers . Com. 

Univ ., 8 
e. Vergelijkend persrecht . ........ . . .. .... F. VAN ISACKER 45 u. 14-15 ~ leszaal Pers. Com . 

f. Grondige studie van vraagstukken van de M. VAN 
sociologie van de communicatie · . . . . ..... V AERENBERGH 45 u. 101h -12 Hoveniersberg, 4 

g. Sociaal-economische gevolgen van de 
wetenschappeHjke en technische ont-
wikkeling . . .. . . . .. .. ... . . . ..... . ...... J . QUINTYN 45 u. 9-10 ~ Korte Meer, 9 

g' Demonstratieproeven en bezoeken aan 
instellingen ................. . .. .. ...... J . QUINTYN 15 u. * ... 

M. VAN 
h. Problematiek van het theater .. . ........ SPA~NDONCK 45 u . * 

I 

i. Oefeningen in verbale communicatie ..... K. DE CLERCK 15 u. 
14-15 '/z ( J. Kluyskensstr. , 3 

i' Praktische oefeningen .................. K. DE CLERCK 30 u. 

j. Public relations .......... . . . ...... . .... .K. DE CLERCK 30 u. 
15 ~- 17 

J. Kluyskensstr., 3 

j' Praktische oefeningen ....... . ...... . ... K. DE CLERCK 15 u. 

k. 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. 

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 later te bepalen (2) = tweede halfjaar 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus 



-.J 
0\ 

1. 

2. 

3. 

4. 

4' 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(0) 

' 
{ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. ALGEMENE VAKKEN 
Grondslagen van de pers- en communicatie-
wetenschap ..................... ~ ... · ................... E. DE BENS 45 u. 

Ontwikkeling van de communicatiemedia 
(pers, radio, film, televisie) ...................... N. 45 u. 17-18'h 

Geschiedenis van de Belgische pers; radio en 
televisie ............................................... N. 45 u. 15';2-17 

Inrichting en techniek van het informatie-
wezen .................................................. N. 45 u. 14-151h - -- --~ 
Bezoeken aan instellingen ........................ N. · 15 u. • 
Juridisch statuut van de communicatie-
media .................................................. F. VAN ISACKER 45 u. 14-15'h -

Grondbeginselen van het auteursrecht ........ F. VAN ISACKER 30 u. 

Plichtenleer bij de communicatie .............. F. VAN ISACKER 30 u. 15'h-16'h 

M. VAN 
Sociologie van de communicatie ............... VAERENBERGH 45 u. 10-11'h 

Psychologie van de communicatie ............. P. GHYSBRECHT 30 u. 
' . Grondige, studie van de communicatie-

media .................................................. N. 60 u. 15'h-17'h 

Hedendaagse vraagstukken van internatio-
nale politiek ......................................... E. VAN BOGAERl 45 u. 14 -15 1h 

totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar dagen en uren later te bepalen 

.. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ .. 8 
15Yz-17 Lok. 1.09 -

Univ~. 8 
Leszaal Pers. Com 

Univ., 8 
Leszaal Pers. Com 

Univ., 8 
Leszaal Pers. Com 

Univ., 8 
Leszaal Pers. Com 

Univ., 8 
9-11(1) Leszaal Pers. Com 

Univ., 8 
Leszaal Pers. Com. 

Hoveniersberg, 4 

Univ., 4 
15-16 Aud. C 

Univ., 8 
Leszaal Pers. Com. 

Univ., 4 
Aud. C 



FACULTEIT ·VAN DE RECHTSGELEERD.HEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 

B. SPECIFIEKE CURSUSSEN TE VOLGEN 
DOOR DE AFGESTUDEERDEN VAN DE 
HIERONDER VERMELDE GROEPEN: 

Groep A : afgestudeerden van 
- de faculteit van de letteren en wijsbegeerte 
-:- het hoger instituut voor kunstgeschiedenis 

en oudheidkunde 
- de faculteit van de psychologische en I 

pedagogische wetenschappen ' " 
1. Informatica, grondslagen en toepassings-

gebieden ..... : .......................... J. QUINTYN 45 u. 8~-10 Korte Meer, 9 , 
M. VAN- Korte Meer, 3 

-J 
-J 

2. Internationale economische instellingen ..... MEERHAEGHE 45 u. 8%-10 Sem. 

Groep B : afgestudeerden van r 

- de faculteit van de economische weten-
schappen 

- de faculteit van de rechtsgeleerdheid 
- de faculteit van de landbouwwetenschappen 
- de school voor criminologie 

.. 

- de afdeling «Alle Wapens» van de Konink-
r 

lijke Militaire School 
1. Hedendaagse vraagstukken van interne Univ., 8 

Belgische politiek ........................ H. GAUS 45 u. 11-12 ~ binnenkoer, 2• verdiep 

2. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de telecommuni-
catie .................................... J. QUINTYN 45 u. 9-10 1h Korte Meer, 9 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 



-..] 
00 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap 
\ 

Leergangen 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 .... H.GAUS 45 u. 16 '12 -18 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ....................... -. H. GAUS 45 u . 11-121/ 2 

I 

.{
0

) = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag. zaterdag Plaats 

' 

Univ., 8 
binnenkoer, 2• verdiep 

Univ., 8 
binnenkoer , 2• verdiep 



-.) 

\0 

I. 

2. 

3. 

4. 

4' 

(0) 

~ FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregatie H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 
. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

De proefondervindelijke opvoedkunde ......... A. DE BLOCK 30 u. 17-19(1) 

-De geschiedenis van de opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 60 u. 17-19(2) 

De algemene methodenleer ........................ A. GERLO 60 u. 91h -ll ih 

Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
middelbaar, het normaal en het technisch 
onderwijs: 
staats- en sociale wetenschappen ........ ·: ...... N. 30 u. 14-16(*) 

Praktische oefeningen .............................. N. 30 u. 

I 

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. 0. mag 
afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

I 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) volgens groepen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
Aud. E 

Blandijnberg, 2 
Aud. E 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 
Sem. Pol. Wet. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het sociaal recht 
.. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Arbeidsrecht .......................................... N. 45 u. 10-11% Univ., 4 
(E. LEBOU~Q) NB I -

2. Arbeidsecanomie ............................... : ..... A. DEVREKER 15 u. 13%-15 Hoveniersberg, 4 
Aud., III 

Voldersstraat, 9 
3. Sociale voorzieningen ............................ _ ... E. LEBOUCQ 45 u. 10-11% Sem. 

4. Nijverheidsrecht .......... : ........................... J. PETIT 22%u. 10-11% Univ., 4 - Aud. B 

5. Geschillen van sociaal recht ....................... H. LENAERTS 30 u. 9-10 V oldersstr., 9 
Sem. -00 

0 Voldersstraat, 9 
6. Internationaal sociaal recht ....................... B. DUBOIS 30 u. 14%-15 % - Sem. 

7. Vergelijkend sociaal recht ..... . ................... B. DUBOIS 22%u. 16-17%(2) Univ., 4 
Sem. BR II 

8. Grondige studie van vraagstukken van sociaal N. 45 u. 

} 
10%-12% 

recht, partim : sociaal zekerheidsrecht .......... 

8' Praktische oefeningen .•............................ 15 u. 
l 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het Europese recht 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VAN 
I. Overzicht van de Europese verdragen ...... .. BOGAERT 45 u. 18-19'12 Korte Meer, 11 

G. VAN 
2. Europese politieke ontwikkeling ................ OUDENHOVE 45 u. 14-17(1) Korte Meer, 11 

3. De externe betrekkingen van de gemeen- G. VAN 
schappen ...................... . ............... . ...... OUDENHOVE 45 u. 14-17(2) Korte Meer, 11 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging ... M. STORME 60 u. 141/z -16% Univ., 4 
Sem. 2e verdiep 

G. VAN 
..... 5. Statuut van de supranationale ambtenaren .. OUDENHOVE 15 u . 17-17% Korte Meer, 11 
00 

N. Univ., 4 
6. Europees economisch recht ...................... (M. MARESCEAU) 60 u. 14-16 Aud. B 

Voldersstraat, 9 
' 7. Europees sociaal recht ........... .................. B. DUBOIS 30 u. 14% -15 \.'2 ~ 

Sem. 

8. Europees monetair, financieel en fiscaal I. CLAEYS 
recht ....................................... . ........... BOUÜAERT 60 u. 10 \.'2 -12% 

9. Bijzondere vraagstukken van Europees eco-
nomisch recht en van Europees energie- en N. (M. Univ., 4 
milieurecht ............................... ·'· ........... MARESCEAU) 60 u. 16-18 Sem. BR 11 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de Univ., 4 
gemeenschappen .................................... M. STORME 30 u. 17-18 S 2e verdiep 

11. De instellingen van de Europese gemeen- · G. VAN-
schappen ............................................. OUDENHOVE 45 u. 11-12 \.'2 Korte Meer, 11 

- -

(0) totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

• 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Facultatieve cursussen 

Leergangen Titularis 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

1. Beginselen van het boekhouden ................. C. DE PELSE- 45 u. 16-17% Univ., 4 
MAEiffiR 

-~- ~ 
NB Il 

2. Sociale psychologie ......•. , .......................... P. GHYSBRECHT 45 u. 17%-19 Univ., 4 
NB 111 

3. Inleiding tot het bedrijfsbeheer ............... · ... A. VLERIÇK ·45 u. 15-18(1) St.-Pietersnieuwstr. 
49 

I 

. '. -00 
N 

' 
I 

~ 

I 

' 
' 

" 

'. 

- . I 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar 



00 
w 

I. 

2. 

(0) 

Leergangen 

Lucht- en ruimterecht . .... . ........... .. ........... 

Internationaal zeerecht ................ . .... . ... .. .. 

.~ 

; 

totaal aantal uren per cursus (1) 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Vrije Leergangen 

Titularis 0 maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrüdag I zaterdag Plaats 

E. VAN Korte Meer, 11 
BOGAERT 30 u. dinsdag 171h -18 1h Sem. 

E. SOMERS 30 u. donderdag 17 1h -18 1h (november-april) Univ. , 4 

I 

.• 

/ 

I 

eerste halfjaar 



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 
(K.B. van 10 mei 1938) 

Universiteitstraat 8 - Tel. 25 76 51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Schóol voor Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat en van doctor in de criminologie. 

Daar de mogelijkheid bestaat dat de studies zullen hervormd worden, 
wil telefoneren naar de heer J. CNUDDE, zelfde adres als hier boven. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Tot de licentie: 

A. 1. ·de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandidaat, uit
gereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede - bij toepassing 
van artikel 37 van. de bij Regentsbesluit van 31 december 1948 gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden -gelijkgestelde inrich
ting of door een examencommissie van de staat voor het universitair onderwijs 
waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de gerechtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de staatsveilig
heid, de rijkswachtofficieren en de officieren van de jeugdpolitie; 

3. de kandidaat-rijkswachtofficieren die opgenomen zijn in de Koninklijke Mili.:. 
taire 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
wachtschool worden gevormd en die er geslaagd zijn voor het examen over 
alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken. 

Worden eveneens toegelaten tot de eerste licentie in de criminologie, mits te 
slagen voor een toelatingsexamen over de hierna aangegeven vakken : 

a) de eerstaanwezende gerechtelijke agenten-inspecteurs, die de hoedanigheid 
hebben van officier van de gerechtelijke politie en de agenten-inspecteurs van 
de gerechtelijke politie bij de parketten en de agenten-inspecteurs van de 
jeugd politie; 

b) de leden van de politiële instanties, houders van het brevet van politieofficier; 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk assistent, van sociaal assi
stent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle afdelingen), ver
pleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van een gelijkwaardig 
geacht studiebewijs. 
Het toelatingsexamen loopt over de hierna vermelde algemeen verplichte vak-

ken: 
1) Inleiding tot de aigemene biologie; 
2) De algemene psychologie; 
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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 artikel 
40 van dezelfde gecoördineerde wetten, kunnen, naar keuze, de graad van licen
tiaat 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. 
Tot de aggregatie H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen: 
zij die 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 licentiaat. 
- Bij het enig examen of bij het eindexamen moeten de examinandi een verhan

deling 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 examenperiode waaraan de exa
minandi 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 examencommissie 
aangenomen stellingen; ~ · 

- het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, door de examinandus 
dienen verdedigd te worden; 

- ze moeten aan de Raad van de School tenminste drie maanden vóór de voor 
. het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 

3° De aggregatie H.S.O.: 
- de houders van· de licentie in de criminologie worden toegelaten tot de aggre

gatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale wetenschap
pen. 
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SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

1 e Licentie in de criminologie 

·~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
1. Criminologie .......................................... W. CALEWAERT 11-12!1:! Aud. C 

2. De encyclopedie van het recht ................... W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Gerechtelijke geneeskunde ........................ J. TIMPERMAN 14-16 151/ 2 -17!1:! Apotheekstr., 1 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ........................................... R. BOEHM 17!1:! -19 Blandijnberg, 2 

5. Strafrecht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen ............................................. J. D'HAENENS 8-91/ 2 NB 11 

- Univ., 4 
~ · 6. Strafvordering met praktische oefeningen ..... J. D'HAENENS 8-9!1:! NB 11 

Univ., 4 
7. Strafkunde ............................................. R. DIERKENS 81f2-10 Aud. C 

8. Grondige studie van vraagstukken van straf- Univ., 4 
recht met inbegrip va:n praktische oefeningen R. DIERKENS 8Yz-10Y:! Aud. C 

9. Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde ..... P. GHYSBRECHT 16-17 Univ., 4 

I 

A 

, 

-
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

(1) 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

2e Licentie in de criminologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

De beginselen van de wetgeving (betreffende 
de jeugd bescherming) ............................. G. DE BOCK 16-18(2) 

Psychopathologische criminele profylaxe .... P . GHYSBRECHT 

Beginselen der psychiatrie .......... . .......... . .. A. EVRARD 12-13 

De psychiatrische kliniek ............... . ......... A. EVRARD 

De forensische psychiatrie, met inbegrip van 
de criminele antropologie en de criminele 
pathologie ............................................ P. GHYSBRECHT 

Medische criminalistiek .......................... . J. TIMPERMAN 

Vergelijkend strafrecht .............. ... . .......... J. D'HAENENS 11-12(1) 

De vergelijkende strafvordering ······.·········· J. D'HAENENS 11-12(2) 

Sociale criminele profylaxe ...................... R. DIERKENS 

Geneeskundige criminele profylaxe ............ P: GHYSBRECHT 

Beginselen van het internationaal strafrecht . W. CALEWAERT 

Chemische criminalistiek .... . .. ......... .. .. . . ... A. HEYNDRICKX 8'h -10 'h (2) 
-- ---------- --------------------- --- - -----------

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar \ 

donderdág vrijdag zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 4 
15-15 'h Aud. C 

Pasteurlaan, 2 

12-13 Pasteurlaan, 2 

Univ., 4 
15'h -16 Aud. C 

9-10(1) Apotheekstr. , 1 

- Univ., 4 
Aud . C 

Univ ., 4 
Aud. C 

Univ., 4 
15112 -17 Aud. A 

Univ., 4 
14-15(1) Aud. C 

Univ., 4 
10-11 Aud. B 

Kluyskensstr., 29 



NOTA'S 

- 188-



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Ledeganckstraat 35 - Tel. 22 78 21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Wetenschappen verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 

1) Kandidaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 
- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 
- groep aardrijkskunde 
- groep biologie 

2) Licentiaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 

theoretisc~e richting 
of 
experimentele richting 

- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch -chemische richting 

- groep aardrijkskunde 
- groep dierkt.-mde } morfologisch-sys-

tematische richting 
- groep plantkunde of fysiologisch-bio-

chemische richting 
3) Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (*) 
4) Doctor in de wetenschappen 
5) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN (**) 

1) Licentia(,lt 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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TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkunde en tot de «Gevorderde studies in de bodem

kunde»: 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
wetenschappen (groepen: aardrijkskundige wetenschappen, aardkundige en 
delfstofkundige wetenschappen, scheikundige wetenschappen, dierkundige 
wetenschappen, plantkundige wetenschappen), burgerlijk ingenieur, land
bouwkundig ingeni~ur of ingenieur voor de scheikunde en de landbouw
industrieën uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmede 
gelijkgestelde inrichting voor hoger onderwijs. 

2) Tot de licentie in de moleculaire biologie: 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van: 
- licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur; 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

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° De licentie in de wetenschappen: 
- het programma van de licentie in de wetenschappen behelst een enig examen 

of twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus, en tenminste twee 
jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat in de wetenschappen 
moet, bij het enig examen of bij het twe~de examengedeelte, een verhandeling 
indienen over een vraagstuk dat behoort bij de groep vakken voor het grondig 
examen gekozen. De verhandeling zal aan de examencommissie overgemaakt 
worden tenminste één maand vóór de datum bepaald voor de aanvang der 
examens. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs: 
-hij die zich aanmeldt voor dit examen moet door een getuigschrift ·bewijzen 

dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn professor in de 
methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor 
middelbaar onderwijs; 

-de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, 
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 aca-
demisch 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 <;lfleggen. Dit exa
men omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift 
en van een stelling door de commissie aangenomen. Het proefschrift en de 
stelling worden door de examinandus in het openbaar verdedigd. Zij dienen 
aan de commissie overgemaakt tenminste één maand vóór de dag bepaald 
voor het examen. 

5° De aggregatie voor het hoger onderwijs: 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de graad van doctor in de weten

schappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen van geaggre
geerde voor het hoger onderwijs in de wetenschappen. Het omvat het indienen 
en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift 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 worden na 

een enig examen en na tenminste één jaar studie. 

7° De licentie in de bodemkunde: 
-de examenvakken zijn het voorwerp van twee proeven en van tenminste twee 

jaar studie~ 
- het examen omvat het indienen, bij het tweede examengedeelte, van een 
, proefschrift over één der grondige vakken van het programma. Het moet 

voorgelegd worden tenminste één maand vóór de aanvang der examens. 

8° De licentie in de moleculaire biologie: 
- de graad van licentiaat in de moleculaire biologie kan slechts behaald worden 

na een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus 
en na tenminste twee jaar studie. Bij het enig examen of het tweede examenge
deelte moeten de examinandi een verhandeling indienen over een vraagstuk 
dat bij één van de onder C (zie p. 257) vermelde vakken behoort. De verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de houd~rs 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 wetenschappe
lijke graad· van kandidaat in de wetenschappen, groep scheikunde, behalen na 
één jaar studie en één examen. Het examenprogramma wordt voor iedere aan
vraag bepaald door een commissie. 
Alle verdere inlichtingen worden verstrekt door het Secretariaat van de Facul
teit van de Wetenschappen, K.L. Ledeganckstraat 35 te Gent. Tel. 22 78 21, 
toestel 488. 
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N 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

(I) 

' FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- - l 

De differentiaal- en integraalrekening 11 Y: -13(1) 
(1 e deel) ................................. : .............. F. VANMASSENHOVE 8lf2-10(5) 8lf2-10 8lf2-10(5) 

Praktische oefeningen ... : .......................... F. VANMASSENHOVE 14-16 

De analytische meetkunde ......................... J. BILO 10-IIY: 10-lllh 

Praktische oefeningen .............................. J. BILO 10-IPh 

De hogere algebra, met de determinanten-
theorie .................................................. {{. DELANGHE 8lf2-10 

~ 

Praktische oefeningen .............................. R. DELANGHE 8lf2 -10(1) lllh -13(2) 

De theoretische mechanica, (partim : statica 
en kinematica) ........................................ R. MERTENS 1llf2 -13(2) 8lf2-10(2) 

Praktische oefeningen .............................. R. MERTENS 22lf2 uur/jaar 

De beschrijvende meetkunde ..................... C. VANHELLEPUTTE 10-lllf2 10-11lf2(1) 

Praktische oefeningen .............................. C. V ANHELLEPUTIE 10-IIVz (2) 

De algemene natuurkunde (1 e deel: 
mechanica en warmteleer) ......................... G. ROBBRECHT 11Y: -13(1) I1Y: -13 

Praktische oefeningen .............................. G. ROBBRECHT 14-18( 1 )(3) 
33% uur/jaar 14-18(1) 

Overzicht der wijsbegeerte ........................ E. VERMEERSCH lllf2-13 (eerste 20 weken) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen (4) eerste halfjaar 10 weken 

zaterdag Plaats 

Di.: Krijgs-
laan 281. S9 
Ma.&Vr.: 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

.(1) Krijgs-
laan 28l.S9 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan 28l.S9 

Krijgslaan 28l.S9 

(1) Krijgs-
laan 281. S2 
(2) Krijgs-

laan 281. S9 

Krijgslaan 28l.S9 

Krijgslaan 281.S2 

KriJgslaan 281. S2 

Blandijnberg, 2 

(5) 27 weken 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur i.n de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. De integraalrekening (2e deel) en de 
beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ............................. F. VANMASSENHOVE 8lh-ll 'h (1) 8 'h -11 'h (1) Krijgslaan 28l.S9 

10-11 '12 
1' · Praktische oefeningen ........................ · ...... F. VANMASSENHOVE (1)(3) 10-11 '12 (1) Krijgslaan 281, S9 

I Wo.: Krijgs-
laan 28l.S9 

2. De projectieve meetkunde ......................... J. BILO 10-11 'h (2) 81/z -10(2) Do.: Plat., 22 

2' Praktische oefeningen .............................. J. BILO 11 'h -13(1) Krijgslaan 281 S9 

3. De theoretische mechanica, 

- (partim: dynamica) ................................. R. MERTENS 11'h-13 11 'lz -13 Krijgslaan, 281 S9 
\0 
(..j..) 3' Praktische oefeningen .............................. R. MERTENS 45 uur/jaar Krijgslaan, 281 S9 

4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
., 

de geodesie ............................................ P. DINGENS 14112 -16(2) 8'h -10 Krijgslaan, '281 S9 

4' Praktische oefeningen .............................. P. DINGENS 105 uur /jaar Krijgslaan 281, S9 

5. De beginselen van de theoretische en wiskun-
dige natuurkunde, partim: elektromagnetisme P. PHARISEAU 14 1/2-16(1) Krijgslaan, 281 S9 

5' Praktische oefeningen .............................. P. PHARISEAU 16-17%(1) 

6. De beginselen van de theoretische en wis- Tit. : C. GROSJEAN 
kundige natuurkunde, partim : inleiding tot Suppl.: 
de niet-relativistische quanturnmechanica ..... G. VANDEN BERGHE 10-11 'h (2) Krijgslaan, 281 S9 

6' Praktische oefeningen ....................... ....... 10-11%(2) Krijgslaan, 281 S9 

7. De algemene natuurkunde (2e deel: 8%-10(1) 
elektriciteit en stralingsleer) ..................... .. G. ROBERECHT 10-11%(2) 8'h -10(2) 8 'h -10(2) Krijgslaan, 281 S2 

7' Praktische oefeningen .............................. G. ROBERECHT 33* uur /jaar 14-18(2) Krijgslaan, 281 S2 

8. De beginselen van de algemene scheikunde .. : G. VAN DER KELEN 8'h-10(1) 10-11'h (1) Krijgslaan, 281 S3 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) 10 weken 



' \0 
~ 

Leer$angen 

·- I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De hogere analyse 

a. partim : algemene funktietheorie en 
. theorie van de differentiaal vergelijkingen 

a' praktische oefeningen ........................... 

b. partim: studie van de bijzondere 
funkties en methodes ............................ 

b' praktische oefeningen .............. _. .......... 

2. De aanvullingen van theoretische mechanica 

2' Praktische oefeningen .............................. 

3. De waarschijnlijkheidsr.ekening en de 
theorie der waarnemingsfouten .................. 

3' Praktische oefeningen ......................... ..... 

4. De wiskundige natuurkunde, partim: niet-
relativistische quanturnmechanica ............... 

4' Praktische oefeningen .............................. 

5. De wiskundige natuurkunde, partim : 
relativiteitstheorie ........ . ............ ... . . .......... 

5' Praktische oefeningen .............................. 

6. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 
sterrenkunde .... ..... . . . .............................. 

6' Praktische oefeningen .............................. 

7. De algebraïsche meetkunde ....................... 

7' Praktische oefeningen .............................. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie pag. 193 t.e.m. 195 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de wiskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

·----- .. - ----- - ------ ----- . -· . '" -- - ---· 

R. DELANGHE 

R. DELANGHE 

G. CROMBEZ 14-15% 

G. CROMBEZ 15 112 -17(*) 

R. MERTENS 10-11 112 (1) 8112 -10(1) 

R. MERTENS 

11 112 -13 
P. DINGENS (1) + 'h (2) 

P. DINGENS 16-18(*) 

C. GROSJEAN 11 V2 -13(1) 

C. GROSJEAN 14 112 -16(1) 

P. PHARISEAU 8112 -10(1) 

P. PHARISEAU 

I 

P. DINGENS 

P. DINGENS 

1. THAS 10-11112 

1. THAS 15 112 -17(*) 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

_. ____ , _ __.. . 
-~ ~ -

14-15 1/2 Krijgslaan, 281. S9 

15 112 -17(*) Krijgslaan, 281. S9 

Galglaan, 2 

Galglaan, 2 

Krijgslaan, 281. S9 

16-17 '12 (1) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281. 
S9 

Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

14 112 -16(1) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
10-11 'h S9 

11 'h -13(*) Krijgslaan, 281. S9 

Galglaan, 2 

Galglaan, 2 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De infinitesimaalmeetkunde ............... J. BILO 14Vz -16 Krijgslaan 281, S9 ' 

2. De wiskundige methodenleer ..... · ......... J. BILO 16-17 Vz Krijgslaan 281, S9 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 8 1h-11 Vz (2) 
één cursus te kiezen onder : ( + +) 

A. De hogere analyse, partim: harmonische 8Vt -1 Ph e> 
analyse ( +) ............ . ................ G. CROMBEZ (1) Galglaan, 2 

B. De hogere analyse, partim : 81/z -11 Vz (2) 
functionaalanalyse ( +) .. .. ............... R. DELANGHE (+ +) I0-13e>o> Krijgslaan 281, S9 

c. De hogere analyse, partim: aanvullingen 14-17 8Vz -11 Vz 
, I -\0 van de hogere algebra ( + ) ................ 'R. DELANGHE (0)(1) . ( + + )(2) Galglaan, 2 

VI 
D. De hogere meetkunde ( +) ................ J. THAS 10-ll Vt C> 8Vt -IO( + + Krijgslaan 281 , S9 

E. De analytische mechanica en de mechanica l0-11 Vt (2) 14 lh -16(2) 
de hemellichamen ( + ) . . ... . ..... .. ...... . R. MERTENS ( + +) I0-11 Y2 (0) ( + +) Krijgslaan 281, S9· 

11\~ -13 (20 weken) ( + +) (0) 
F. De sterrenkunde en de geodesie ( +) ........ P. DINGENS 18-20Y2 e> <2> <0

> Krijgslaan 281, S9 

G. De wiskundige natuurkunde, partim : 
quanturntheorie der velden (0) ............. C. GROSJEAN 10-13 Krijgslaan 281, S9 

H. De wiskundige natuurkunde, parti!ll; 10-13(1) [4-17(2) 
veel deeltjes problemen ( +) . ..... . ........ P. PHARISEAU (0) 60 u. ( + +) 30 u Krijgslaan 281, S9 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Stellaire statistiek, met praktische 11 Yt -13 (I) (10 weken) 
Krijgslaan 281, S9 oefeningen ( + 0) . ... . .. . ........ .. . . .. . .. P. DINGENS 18lh -20 Vz (I) (*) 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren- 11 Vt- 13 (1) (10 weken) 
atmosferen, met praktische oefeningen ( + 0) P. DINGENS 18 Y:! -20Yz (l) (*) Krijgslaan 281, S9 

( +) = de leergang loopt over twee jaar ( + +) = te volgen inde 1 e licentie (0) te volgen in de 2e licentie ( + 0) te volgen in de 1 e of 2e licentie 
(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = om de 14 dagen 



i 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

I 2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

3. Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen .. , ..... ~ ................................... P. DINGENS 8~ -10 (20 weken) Krijgslaan 281, S9 

4. Statistische methoden met praktische Tit.: P. DINGENS Krijgslaan 281, 
oefeningen (0

) •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• Suppl. : H. STEYAERT 10-11% (20 weken) 
l 

S9 

1 Tit. : C. GROSJEAN 
Suppl.: G. VANDEN 

1)~-13 (20 weken) 5. Numerieke analyse ( + 0 ) •••••••••••••••••••••••• • BERG HE Krijgslaan 281 - S9 

Tit.: C. GR.OSJEAN 
I 

Suppl.: G. VANDEN 8%-10 Krijgslaan, 281 

- 6. Programmeren op digitale rekenmachines (0
) BERG HE (20 weken) S9 

\0 
0\ Tit. : R. MERTENS 8%-10 Krijgslaan, 281 

7 ._ J\1echanica van continue media ( + 0
) ......... Suppl.: F . VERHEEST (20 weken) S9 

-
8. Niet-lineaire mechanica ( + 0 ) ................... R. MERTENS 30 uur/jaar Krijgslaan, 281. S9 

9. · Algemene topologie ( + + ) ................... .' .. W. MIELANTS 10-12(2) . Krijgslaan, 281. S9 

10. Algebraïsche topologie (0
) ....................... W. MIELANTS 11% -13(1) Krijgslaan, 281. S9 

8 %-11% 
11. Algebra (1 e deel) ( + + ) .......................... R. DELANQHE (1 00) Krijgslaan, 281. S9 

8%-11 % 
12. Algebra (2e deel) (0

) ••••• • •••••••••••••••••••• • •••• R. DELANGHE (1 00) Krijgslaan, 281. S9 

13. Aanvullingen van de algebraïsche I1 %-13 Krijgslaan, 28I 
meetkunde (0

) ....................................... J. BILO (20 weken) S9 

81/ 2 -I1% (1) Krijgslaan, 28I 
I4. Statistische mechanica ( + + ) ........ .' .......... P. PHARISEAU (10 weken) S9 

I4-I7(1) Krijgslaan, 281 
15. Quanturntheorie van de vaste stof (0

) ........ P. PHARISEAU (10 weken) S9 

( + +) = te volgen in de Ie licentie e> = te volgen in de 2e licentie (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( + 0

) = te volgen in ~e Ie of 2e licentie (1 °) = eerste halfjaar 20 weken (1 ° 0
) = eerste halfjaar 20 weke·n om de veertien dagen 



...... 
\0 
-....) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis 1 maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag 

16. Aanvullingen van quanturnmechanica ( + 0 ) IC. GROSJEAN 
8 ~ -11 Y2 (2) 
(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 boven
vermelde cursussen naar keuze . 

( + +) = te volgen in de 1 e licentie (
0

) = te volgen in de 2e licentie (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
( + 0

) = te volgen in de 1 e of 2c licentie (1 °) = eerste halfjaar 20 weken 

Plaats 

Krijgslaan, 281 
S9 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.9. in_ de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... A. DE BLOCK 17-19(1) Blandijnberg, 2 

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

Tit. : 1. HOSTE Krijgslaan 281 
3. De algemene methodenleer ( 0

) •••••••••• • • • Suppl. : R. DAMS 16 Yz-18(2) 10 lessen S3 

4. De · bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, Plat., 22 
- partim: wiskunde (*) .......... . ....... 1. BILO I 15Yz-17 Lyceum-

I 

- (didaktische oefeningen) ............... 1. BILO 8.05-12.40 Atheneum 

-1.0 
00 

' 

-

/ 

(*) te volgen tijdens de 2e licentie (D) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1983-1984 (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



\0 
\0 

1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

(I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

De differentiaal- en integraalrekening 
(te deel) ............................................... -. F. V ANMASSENHOVE 8Y:-10(4) 8%-10(4) 

Praktische oefeningen .............................. F. VANMASSENHOVE 10-11 V: (2) 

Theoretische mechanica, (partim : statica en 
kinematica) ............................................ R. MERTENS 11 V: -13(2) 8Y:-10(2) 

Praktische oefeningen .............................. R. MERTENS 22% uur/jaar 

De hogere algebra, met de determinanten-
theorie .................................................. R. DELANGHE 8Y:-10 

Praktische oefeningen ........... ~ .................. R. DELANGHE 10-IIY:(l) 

De analytische meetkunde ........... . ..... ..... . ï J. BILO 10-11%(1) 

Praktische oefeningen .............................. J. BILO 10-11%(1) 

De algemene natuurkunde ( 1 e deel : (22% uur + 67 V2 uur) 
mechanica en warmteleer) ......................... G. ROBBRECHT 11 Y:!-13(1) 11%-13 

10-i 1\.-'2 (2) 

Praktische oefeningen .............................. G. ROBBRECHT 

De algemene scheikunde en de beginselen 
v.d. fysische scheikunde (partim: anorga-
nische scheikunde en beginselen der fysische N. 8 \.-'2 -10(1) 
scheikunde ............................................. (G. VAN DER KELEN) 10-11 '12 (2) 

N. 
Praktische oefeningen .............................. (G. VAN DER KELEN) 14-17(3) 

Overzicht der wijsbegeerte ................. ... .... E. VERMEERSCH 11 V2 -13 (eerste 20 weken) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen (4) 27 weken 

vrijdag zaterdag Plaats 

Di.: Krijgs-
laan 281. S9 
Ma. & Vr.: 

8Y:-10(4) Plat., 22 

11% -13(1) Plat., 22 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281. S9 

Plat., 22 

11 'lz -13(2) Plat., 22 

lO-llY: (1) Plat., 22 

Plat., 22 

14-15V2 (2) Krijgslaan 281. S2 

14-17 Krijgslaan 281. S2 

Krijgslaan 281. S9 

Krijgslaan 281. S3 

Blandijnberg, 2 

(5) eerste halfjaar 10 weken 



N 
0 
0 

· I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

. 7. 

(I) 

1 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de natuurkunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

De integraalrekening de deel) en de 
beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening , .. .......................... F. V ANMASSENHOVE 81h -ll lh (1) 81h -ll lh (1) 

8lh -11 lh 8lh -11 !f2 
Praktische oefeningen ......................... : .... F. V ANMASSENHOVE 10-11!f2 (1) 10-11 lh (1) (1) (2) 

Theoretische mechanica, (partim : dynamica) R. MERTENS 1l lh -13 

Praktische oefeningen .............................. R. MERTENS 45 uur/jaar 
~ 

De beginselen van de sterrenkunde en 
van de geodesie ....... : .......................... . .. . P. DINGENS 14!f2 -16(2) 

Praktische oefeningen ............. : ................ P. DINGENS 60 uur/jaar 

De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde, partim: 
elektromagnetisme ................................... P. PHARISEAU 14lh -16(1) 

Praktische oefeningen ......... . .................... P. PHARISEAU 16-17lh (1) 

De beginselen van de theoretische en wiskun- Tit. : C. GROSJEAN 
dige natuurkunde, partim: inleiding tot de Suppl.: 
niet-relativistische quanturnmechanica ....... . .. G. VANDEN BERGHE 10-ll lh (2) 

Praktische oefeningen .............................. (15 uur /jaar) 

De algemene natuurkunde (2e deel: 8lh -10(1) 
elektriciteit en stralingsleer) ....................... G. ROBBRECHT 10-ll lh (2) 8% -10(2) 8112 -10(2) 

Praktische oefeningen ... . .......................... G. ROBBRECHT 14-18(1) ll lh -13(2) 14-18 

Waarschijnlijkheidsrekening en de 
theorie der waarnemingsfouten (te deel) ....... P. DINGENS 11 % -13(1) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan 281. S9 

(60 uur /jaar) Krijgslaan, 281. S9 

11'/z-13 Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
8lh -10 S9 

Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

I 

10-11% (2) Krijgslaan, 281. s~ 

16 \4 -1 TX (2) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan 281. S2 

(150 uur /jaar) 

I 
Krijgslaan, 281 

S9 
-- -- ---



N 
0 -

7' 

8. 

8' 

9. 

(1) 

Leergangen 

Praktische oefeningen .............................. 

De kristallografie .................................... 

Praktische oefeningen .............................. 

De algemene scheikunde en de beginselen 
van de fysische scheikunde, partiro : 
organische ............................................. 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de natuurkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

16-18(2) 
P. DINGENS om de 2 weken 

J. VENNIK 8'1:! ~10(2) 

J. VENNIK 17Y:!-19 

M. VANDEWALLE 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 281 
(1 JIJ. uur/jaar) S9 

l l'h -13(1) 

Krijgslaan, 281 
SI 

Krijgslaan, 281. sg 
10-1 }l/2 (1) Plat., 22 



N 
0 
N 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

(0\ 

-

- . 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 .............................. 

Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Elektronica en Instrumentatie ......... 

totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de natuurkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 281 
C. GROSJEAN 22%u. 10-11 'h (I) S9 

C. GROSJEAN 221h u. ll 'h -13(1) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
C. GROSJEAN 22'h u. 10-ll Yz (2) S9 -
C. GROSJEAN 22 Yz u. 11 Yz -13(2) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
E. BOESMAN 45 u. 10-ll Yz (1) 8Yz -10(1) S9-SI 

E. BOESMAN 30 u. op donderd agnamiddag Krijgslaan, 281 

G. ROBBRECHT 22%u. . 8Yz -10(2) Krijgslaan, 281. S2 

G. ROBBRECHT 22%u. 81h -10(1) Krijgslaan, 281. S2 

G. ROBBRECHT 20 u. vijf dinsdag- of donderdagnamiddagen 14-18 (I) Proeftuinstr ., 42 

F. CARDON 22 Yz u. 10-11 Yz (2) Krijgslaan, 281. S2 

F. CARDQN 40 u. donderdagnamiddag (2) Krijgslaan, 281. St 

A. DERUYTTER 22Yz u. 8Yz -10(2) Krijgslaan, 281. S2 

A. DERUYTTER 30 u. 14-16(2) Proeftuinstr., 42 

8Yz-ll Y2 
J. DEMUYNCK 45 u. (I) Led., 35 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
0 
w 

~,; . 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN .. 

te Licentie in de natuurkunde 
, 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

8' Praktische oefeningen ............................. J. DEMUYNCK 120u. 14-18(1) 14-18(2) 

9. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Niet-relativistische quanturn 8%-11% (2) 
mechanica ............................................ C. GROSJEAN 52 1/z U. 11% -13(1) (10 weken) 

14%-16(1) 
9' Praktische oefeningen .................... ......... C. GROSJEAN 15 u. (1 C-10" 

week) 

10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : relativiteitstheorie ....................... P. PHARISEAU 22%u. 8%-10(1) 

10' Praktische oefeningen .. ........................... P. PHARISEAU 22%u. 
: .. 

11. Aanvullingen van de theoretische 
mechanica ... ......................................... R. MERTENS 45 u. 10-11% (I) 8% -10(1) 

11' Praktische oefeningen ............................. R. MERTENS 45 . u ~ 

12. , Waarschijnlijkheidsrekening en de :· .. 
theorie der waarnemingsfouten ................. P. DINGENS 22%u'. 11 '12 -13(2) 

.,.;: 

16-18(2) 
12' Praktische oefeningen ....................... . ..... P. DINGENS 11~ u. om de 2 weken 

Tit.: 
C. GROSJEAN 
Suppl.: G. VAN 

13. Numerieke analyse ................................. DEN BERGHE 30 u. 11 1/z -13 (20 weken) 
--- ---------- - -- ----- - -- --··· - -- - - ----- ----- · - ----

(o) totaal aantal uren per jaar (1) .eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

..... 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Proeftuinstr., 42 

Krijgslaan, 281 
S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

Krijgslaan, 281 
' S9 

·' 
·' 1"41/z -16(1) Krijgslaan, 281. S9 

- Krijgslaan, 281 
' ·. S9 

16-17% (I) Krijgslaan, 281. S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

Krijgslaan, 281 
S9 

. 
Krijgslaan, 281. S'l 



N . 
0 
~ 

•' 

1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

(I) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie ·in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Verplichte cursussen ~ 

--Fysische scheikunde ............................... W. GOMES 45 u. 8'h -10 

Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : Groepentheorie .......................... E. BOESMAN 221hu. ll'h -13(*) 

Praktische oefeningen ............................. E. BOESMAN 22'/zu. 1 f'h -13(*) 

)'- Tit.: 
C. GROSJEAN 

Programmeren op digitale rekenmachines Suppl. : G. VAN 30 u. 8'h-IO I 
DEN BERGHE (20 weken) 

Eén cursus · te kiezen uit: 4 t.e.m. JO 
Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Moderne optica en quanturnelektronica ...... E. BOESMAN 45 u. 10-ll 'h 

Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Fenomenologie van de vaste stof fysica ...... F. CARDON 45 u. 8'h -ll'h (I) 

Grondige algemene natuurkundè, partim : 
Quanturnfysica van de vaste stof .............. F. CARDON 45 u. 14-17(2) 

Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Kernfysische verschijnselen ...................... A. DERUYTTER 45 u. ll'h-13 

Grondige algemene natuurkunde, partim : 8'h-IO(I) 
Kernfysische methoden ........................... A. DERUYTTER 45 u. II-13(2) 

Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Magnetisme .......................................... G. ROBBRECHT 45 u. 14'h-16 

Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Fysica van de geïoniseerde toestand ........... R. BOUCIQUE 45 u. 10-ll'h 

-- -- -- --

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per jaar (*) beurtelings om de veertien dagen 

I 

Plaats 

Krijgslaan 281, SI2 

Krijgslaan, 281 
S1 

Krijgslaan, 281, SI 

Krijgslaan 281 
S9 ! 

Krijgslaan 281, S1 
Led., 35 

Krijgslaan 281, S2 

Krijgslaan 281, S2 

Krijgslaan 281, S-1 

Proeftuinstr., 42 

Proeftuinstr., 42 

Rozier, 44 



N 
0 
VI 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

(0) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde: theoretische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Drie cursussen te kiezen uit: ll t.e.m. 17 
Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: relativistische quanturnmechanica C. GROSJEAN 45 u. 8~-11~(1) 

Tit.: 
Theoretische en wiskundige natuurkunde, P. PHARISEAU 
partim : lage energie kernfysica ................. Suppl.: K. HEYDE 45 u. 10-13(1) 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Quanturntheorie van de vaste stof P. PHARISEAU 45 u. 8~ -11Yz (1) 

Theoretische. en wiskundige natuurkunde, 
partim : klassieke veldentheorie ................. C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: vaste stof .. P. PHARISEAU 45 u. 10-13(1) 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, Tit.: 
partim: Veeldeeltjesproblemen: P. PHARISEAU 
kernfysica ............................................ · Suppl.: K. HEYDE 45 u. 14-17(2) 

Eén cursus te kiezen uit: a t.e.m. f 
Kristallografie ....................................... J. VENNIK 30 u. 10-11 

Elektrotechniek ..................................... M. VAN 
WORMHOUDT 30 u. 11Yz-12Yz 

Spectroscopie en astrofysica ..................... P. DINGENS 30 u. 15-16 

1014-1114 (1) 
Radioactieve verschijnselen partim : fysica ... A. DERUYTTER 30 u. llYz -12Yz(l) 

Radioactieve vèrschijnselen, partim: chemie J. HOSTE 30 u. 10Yz-12~ (2) 

Statistische mechanica ......... , .................... P. PHARISEAlJ 30 u. 14-17(1) 

totaal aantal uren per jaar (1) - = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan 281, 
S9 

Krijgslaan, 281, S9 

Krijgslaan, 281, S9 

Krijgslaan, 281, S9 

Krijgslaan, 281, S9 

\ 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, S9 

) 

Krijgslaan 281, S1 

~ . 

Plat., 22 

Krijgslaan 281, S9 

Proeftuinstr., 42 

Krijgslaan 281. S12 

Krijgslaan 281, S9 



N 
0 
0'1 

1. 

1' 

2. 

2' 

(0) 

Leergangen ' 

Eén grondige cursus te kiezen uit : 
De wiskundige natuurkunde, partim: 
Quanturntheorie der velden ............... 
Praktis_che oefeningen .................... 

De wiskundige natuurkunde, partim: 
Veeldeeltjesproblemen .................... 

Praktische oefeningen . . ........ . ......... 

. . 

tötaal 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 

C. GROSJEAN 15 u . Krijgslaan 281 , S9 

C. GROSJEAN 120 u. Krijgslaan 281, S9 

P. PHARISEAU 15 u. I KrijgsÏaan 281 , S9 

P. PHARISEAU 120u. Krijgslaan 281 , 29 

' 

' 

' 

eerste halfjaar 



N 
0 
-.....) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

e> 

. 
Leergangen 

Verplichte cursus: 
Fysische scheikunde ............................... 

Programmeren op digitale reken-
machines .............................................. 

Drie cursussen te kiezen uit 3 t.e.m. 9: 
Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
Moderne optica en quanturnelektronica ...... 

Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
Fenomenologie van de vaste stof fysica ...... 

Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Quanturnfysica van de vaste s~of .............. 

Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
Kernfysische verschijnselen ...................... 

Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Kernfysische methoden ........................... 

Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Magnetisme .......................................... 

Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
Fysica van de geïoniseerde toestand ........... 

Eén cursus te kiezen uit JO t.e.m. 16: 
Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro: relativistische quanturnmechanica ... 

Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : lage energie kernfysica ................. 

totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde: experimentele richting ...... 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W. GOMES 45 u. 8%-IO Krijgslaan 28I , S I2 

Tit.: 
C. GROSJEAN 
Suppl.: G. VAN 20 weken 
DEN BERGHE 30 u. 8%-10 Krijgslaan 28I, S9 

E. BOESMAN 45 u. 10-II'h Krijgslaan 28I, SI 

F. CARDON 45 u. 8Yz -II'h (I) Krijgslaan 28I. S2 

F. CARDON 45 u. I4-I7(2) Krijgslaan 28I. S2 

A. DERUYTTER 45 u. . IIYz -13 Krijgslaan 28I. SI 

8%-lO(I) 
A. DERUYTTER 45 u. 11 'h -13(2) Proeftuinstr., 42 

-

G. ROBBRECHT 45 u. I4'tl-I6 Proeftuinstr., 42 

R. BOUCIQUE 45 u. 10-11 Rozier, 44 

8% -II Y: Krijgslaan 28I, 
C. GROSJEAN 45 u. (1) S9 

Tit.: 
P. PHARISEAU Krijgslaan 28I, 

I Suppl. : K. HEYDE 45 u. I0-13(I) ' S9 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
0 
00 

" .... 
- f . ,. 

-- ,, .. 
' I 

Leergangen . 
12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

· partim : Quanturntheorie van de vaste stöf 

13. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Klassieke veldentheorie ................ 

14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica ... 

15 . . Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: vaste stof 

16. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Veeldeeltjesproblemen: kernfysica .. 

Eén cursus te kiezen uit a t.e.m. f: 
a. Kristallografie .. . .... .. ..... . ........................ 

b. Elektrotechniek .......................... . .......... 

c. Spectroscopie en astrofysica ..... . .............. . 

d. Radioactieve verschijnselen, partim: fysica 

e. Radioactieve verschijnselen, partim : 
chemie .......................................... . ..... 

f. Statistische mechanica ............................. 

Eén grondige cursus te kiezen uit 
1 t.e.m. 4 

l. · Experimentele natuurkunde, partim : vaste 
stof fysica ... ...... . .................................. 

(0) totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT. VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting --
Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.... 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 281 , S9 

Krijgslaan 281, 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) S9 

Krijgslaan 281, 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) S9 

P. PHARISEAU 45 u. 10-13(1) Krijgslaan 281, S9 

Tit.: 
P. PHARISEAU 
Suppl.: K. HEYDE 45 u. 14-17(2) Krijgslaan 281, S9 

J. VENNIK 30 u. 10-11 Krijgslaan 281, SI 

M. VAN-
WORMHOUDT 30 u. l1 Y2 -12% Plat., 22 

P. DINGENS 30 u. 15-16 Krijgslaan 281, S9 

1014 -1114 (1) 
A. DERUYTTER 30 u. 11 Y:-12Y:(l) Proeftuinstr., 42 

101/2-12% 
J. HOSTE 30 u. (2) Krijgslaan 281. S12 

P. PHARISEAU 30 u. 14-17(1) Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, 
F. CARDON 15 u. S2 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
0 
\0 

I 

Leergangen 

1, Praktische oefeningen .............. : ............... 

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 I 

Titularis (0) maandag 1 dinsdag 1 woensdag 1 donderdag 1 vrijdag I zaterdag Plaats 

F. CARDON 120 u. Krijgslaan 281, S2 

A. DERUYTTER 15 u. Proeftuinstr., 42 

A. DERUYTTER 120 u. Proeftuinstr., 42 

G. ROBBRECHT 15 u. I Proeftuinstr., 42 

G. ROBBRECHT 120 u: Proeftuinstr., 42 

R. BOUCIQUE 15 u. Rozier, 44 

R. BOUCIQUE 120 u. Rozier, 44 



--~ 

- FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de natuurkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... , A. DE BLOCK 17-19(1) Blandijnberg, 2 

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

3. De algemene methodenleer (0
) • , ••••••••••• Tit.: J. HOSTE 16 ~ -18(2) tien lessen Krijgslaan, 281 

Suppl.: R. DAMS S12 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, 
die voorkomen op het programma der Krijgslaan, 281 
athenea, partim : natuurkund.e (*) .......... G. ROBBRECHT 14-15 Yz(l) S2 

N ....... ~ 

0 

I . 
•. 

-

-- I 
I -

J 

(*) te volgen tijdens de 2e licentie (
0

) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1983-1984 (1) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



. 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Overzicht der wijsbegeerte ........................ E. VERMEERSCH 11 ~ -13 (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 
-

2. De beginselen van de plant- en dierkundige 
algemene biologie .................................... J. HUBLE ~ 11 Y.! 713 Led., 35 

2' Praktische oefeningen ...... .. .......... . ........... J. HUBLE 8\12 -11 ~ (2) 8'h -11 \t2 (l) Led., 35 

3. De algemene natuurkunde (1 e deel) .......... : .. G. ROBBRECHT 11 \12 -13(1) 1 Ph -13 

3' . Praktische oefeningen .............. . ... . ........... G. ROBBRECHT 14-18 Krijgslaan 281, 
( 1 )(3) S2 

4. De algemene scheikunde, partiro : N. 
anorganische .......................................... (G. VAN DER KELEN) 8~ -10 8~ -10 Led., 35 

N 
N. 

4' Praktische oefeningen .. . ........................... (G. VAN DER KELEN) 14-18 Led., 35 

Krijgslaan 281, 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, s 9 (1) 

van de infinitesimaalanalyse en vande ana- ' 8~ -10(1) Krijgslaan 281 , 
lytische mechanica (1 e deel) ...... ................. E. BOESMAN 10-11~ (2) S2 (2) 

5' Praktische -oefeningen ...................... . ....... E. BOESMAN 14-17 Led., 35 

6. De beginselen der delfstofkunde ................. G. STOOPS 10-11~ (2) Led., 35 

Krijgslaan, 281 
6' Praktische oefeningen (*)(* *) .................. . .. G. STOOPS 14-16(2)(3) ss 
7. De algemene scheikunde, aanvullingen Krijgslaan 281, 

deel 1 ................................... : ....... . ....... G. VAN DER KELEN 8~ -10(2) S3 
--~--

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) elf weken (*) naargelang de groep (**) met geologische excursies 



N ...... 
N 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

6' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de scheikunde \ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8lh-10(1) 
De algemene natuurkunde (2e deel) ............. G. ROBBRECHT 10-11 lh (2) 8lh-10(2) 

8lh-10(2) 
Praktische oefeningen .............................. G. ROBBRECHT 14-18 

(2)(3) 

De algemene scheikunde, partim: organische M. VERZELE 10-11'12 (1) 10-11lh(l) 10-11lh (1) 

P~aktische oefeningen ........................ .' ..... M. VERZELE (330 uur/jaar) 8~-Ulh(2) 8lh -13(2) 
14-18(2) 14-18(2) 14-18(2) 

De algemene scheikunde, partim : beginselen 10-11~ (2) 8~-10 
van de analytische scheikunde .................... Tit. : J. HOSTE (1)(3) (1)(3) 

~ 8~-12 
(1)(4) 14-18 

Praktische oefeningen .............................. Suppl. : R. ÖAMS 10-12(1)(4) 8~-10(4) 14-18 (1)(4) 
14-18( 1 )( 4) (1)(4) 

De algemene scheikunde, aanvullingen deel 2 M. VAN DE WALLE 10-11~ (2) 

De beginselen van de analytische meetkunde 
van de infinitesimaalanalyse en van de 11lh -13(2) 
analytische mechanica (2e deel) .................. E. BOESMAN 14-15~(1) 

Praktische oefeningen .............................. E. BOESMAN 15~-17~ 

De kristallografie .................................... J. VENNIK 8~ -10(2) 11~ -13(1) 

Praktische oefeningen .............................. J. VENNIK 17~-19 

.. 
eerste halfjaar (2) tweede halfjaa1 (3) eerste tien weken (4) van 12e tot en met 15e week 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 281 
S2 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 281, 
S4 

Krijgslaan, 281 
S12 

Kiijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S4 

Krijgslaan 281, 
S3 

Led., 35 

Krijgslaan, 281 
S1 

Krijgslaan, 281 
S1 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de scheikunde , 

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l. De algemene anorganische scheikunde, deel I G. VAN DER KELEN 8% ·-10(2) 8%-10(2) Krijgslaan, 281 S3 

1' Praktische oefeningen .............................. G. VAN DER KELEN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week Krijgslaan, 281 S3 

Krijgslaan, 281 
2. De algemene organische scheikunde, deel I ... M. ANTEUNIS 10-11% 10-11% (1) S4 

3. De fysische scheikunde, deel I ................... W. GOMES 8%-10 Krijgslaan, 281 
Sl2 

Krijgslaan, 281 
3' Praktische oefeningen .............................. W. GOMES 35 u. per week, van de 15e tot en met de 2Qe week S12 

N -w 

10-11% Krijgslaan, 281 
4. De analytische scheikunde, deel I ............... J. HOSTE (eerste 10 

weken) S12 

Krijgslaan, 281 
4' Praktische oefeningen .............................. J. HOSTE 25 u. per week, (285u./jaar) van de 1 e tot en met de 12e week S12 

Krijgslaan, 281 
5. De analytische scheikunde, deel 11 .............. F. VERBEEK 8%-10(1) S12 

Krijgslaan, 281 
5' Praktische oefeningen .............................. F. VERBEEK 5 u. per week, van de 1 e tot en met de 12e week S12 

" 
, 

' 

"(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



--

FACULTEIT VÁN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Leergangen titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De algemene anorganische scheikunde - G. VAN DER 8Y:!-10 8%-10 Krijgslaan, 281 

deel 11 .................................................. KELEN 22%u. (l)(a) (l)(a) S3 

M. VANDE- 10-11% 14-15 1h Krijgslaan, 281 
2. De algemene organische scheikunde - deel 11 WALLE 22Y:!u. (l)(a) (l)(a) S4 

2' Praktische oefeningen .............................. 360u. 30 uur per week van de te tot en met de 12e week Krijgslaan 281, S4 

10-11 Y2 Krijgslaan, 281 
3. De fysische scheikunde - deel 11 ............. .... W. GOMES 22Y:!u. (I) ·• Sl2 

N -
8Y:!-10 ~rijgslaa,_n, 281 

4. De analytische scheikunde - deel III ............ J. HOSTE 22%u. (1) Sl2 
+::. 

10-ll Y2 ·' 
5. De biochemie - deel I ................. : . ............ C. DE BRUYNE 22 Y:! u. 14-15% (l)(a) Led., 35 . . 

11. SPECIAUSA TIECURSUSSEN: 
Een groep te kiezen in overeenstemming met het •. 
grondig vak ................................................. 
a. De algemene anorganische scheikunde 81h -10 8%-10. Krijgslaan, 28_1 

deel Ill ................................................. G. VAN DER 22 1/2 U. (l)(b) -- (l)(b) ~-' ' S3 

deel IV ................................................. KELEN 22Y:!u. 8 Y:! -10(2) Krijgslaa~, 281 - S3 

b. De algemene organische scheikunde 10-11% 14-15 Y:! Krijgslaan, 281 
deel III ........................................ . ........ M. VAN 22%u. (l)(b) (l)(b) S4 
deel IV ................................................. DEWALLE 22 %u. lO-llY:! KriJgslaan, 281 

(2) S4 

14-15Y2 8Y:!-10 
c. De fysische scheikunde ( l)(b) (2)(a) Krijgslaan, 281 

deel III ................................................. W. GOMES 22%u. SI2 
deel IV ................................................. 22Y:!u. 10-ll Y2 Krijgslaan, 281 

(2) Sl2 
' ------

(l)(a) eerste helft eerste halfjaar (I )(b) tweede helft eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

d. De analytische scheikunde Tit.: J. HOSTE 
deel IV .............................................. _ ... Suppl. : R. J?AMS 22Yzu. 15Yz -17(2) Proeftuinstr., 86 

deel V ................................................... F. VERBEEK 22Yzu. 8V2-10 Krijgslaan, 281 

- (2) S12 

10-11Yz 
e. De biochemie (l)(b) Krijgslaan, 281 

deel 11 ~ ................................................. C. DE BRUYNE 2211zu. (2)(a) S3 
deel 111 .......................... : ...................... 22l!zu. 10-11Yz Krijgslaan, 281 

(2) S3 

liJ. GRONDIGE CURSUSSEN: 
N Eén cursus te kiezen. 
Vl A. De algemene scheikunde, partim: 45 u. Krijgslaan, 281 

anorganische .......................................... N. (G. VAN S3 
DER-KELEN) Krijgslaan, 281 

Praktische oefeningen ...... : ....................... 120u. S3 

B. De algemene scheikunde, partim : Krijgslaan, 281 
organische ............................................. M. VERZELE 45 u. S4 

Praktische oefeningen ......................... ; .... 120u. 

Krijgslaan, 281 
c. De fysische scheikunde ............................. W. GOMES 45 u. S2 

Praktische oefeningen .............................. 120u. Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
D. De analytische scheikunde ......................... - J. HOSTE 45 u. S12 

Krijgslaan, 281 
Paktische oefeningen ............................... 120u. S12 

--- - - -

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) eerste helft (b) tweede helft (0) totaal. aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

·. 
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. D~ algemene scheikunde, partim: biochemie C. DE BRUYNE 45 u. Led., 35 
Praktische oefeningen .............................. 120u. Led., 35 

' 

IV. CURSUSSEN NAAR 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- · 
keuring voorleggen aan de commissie van de titu-

N ..... 
larissen van de grondige cursussen. 

1. De grondige algemene natuurkunde, partim : 
0'\ elektrische en magnetische eigenschappen 81!z-10 

van de stof ........................................... G. ROBBRECHT 221!zu. - (1) Led., 35 

2. De beginselen van de theoretische en Krijgslaan, 2.81 
wiskundige natuurkunde ......................... P. PHARISEAU 221!zu. 2e semester op afspraak S9 

3. De vaste-stof-chemie .............................. N. 221!zu. 2e semester, op afspraak Krijgslaan, 281 

4. De geochemie .................... : .................. N. 221!zu. op afspraak _; Krijgslaan, 281 

5. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu- I 

verontreiniging Tit. : J. HOSTE 81!z-10 
a. partim : anorganische .......................... Suppl. : R. DAMS 221!zu. (2) ' Proeftuinstr., 86 

15%-17 Krijgslaan, 281 
b. partim : organische scheidingsmethoden .. M. VERZELE 221!zu. 3e-17e week S4 

G. VAN IOI!z-12 Krijgslaan, 281 
6. Beginselen van quanturnchemie ................. DER KELEN 221!zu. (2) S3 

Krijgslaan, 281 
7. Conformationele analyse ......................... M. ANTEUNIS 221!zu. 81!z-10(2) S4 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN ' ' 

2e Licentie in de scheikunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Kwantitatieve behandeling van fysico- Tit. : W. GO MES 14-17 Krijgslaan, 281 
chemische problemen .................... Suppl. :W.RIGOLE 22lhu. (2)(a) Sl2 

9. De industriële scheikunde, partim : 
anorganische scheikunde ................. F. BOSCH 22lhu. 2e semester op afspraak Krijgslaan, 281 

10. Industriële procestechniek ................ G. FROMENT 22!f2u. 2e semes~er op afspraak Krijgslaan, 281 

11. Corrosie van de materialen in verband met 
ontwatering, waterzuivering en distributie A. VAN 10-lllh 
van drinkwater ......................... PETEGHEM 22lhu. (1) Krijgslaan, 281 

13. De radioactieve verschijnselen I 11!f2 -13 
partim : fysica .......................... A. DERUYTTER 22lhu. (1) Proeftuinstr., 86 

N ..... 
-....) partim : chemie ......................... J. HOSTE 22lhu. 10 lh -12(2) Proeftuinstr., 86 

14. De macromoleculaire scheikunde 14-15 'h 15lh-17 Krijgslaan, 281 
partim : chemie ......................... E. GOETHALS 22 lh u. (l)(b) (l)(b) S4 

partim: fysica en . technologie der poly- 8!f2~10 Krijgslaan, 281 
meren ································· E. GOETHALS 22lhu. (2) S4 

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 



N -00 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de scheikunde 
I 

Leergangen Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... A. DE BLOCK 

2. De geschiedenis der opvoedkunde ( +) . ..... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer ( + + ) .......... Tit.: J. HOSTE 
Suppl. : R. DAMS 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, Tit.: J.HOSTE 
partim : scheikunde (0

) ................... -Suppl. : R. DAMS 

4' Praktische oefeningen .................... J. HOSTE 

I 

/1\ - aar~ta h~l.f;,.",.".,. 

ntie 
( + +) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1983-1984 
(3) = van 11 e tot en met 15e week 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

17-19(1) 

17-19(2) 

16 112 -18(2) 
tien lessen 

9-12 
(3) 

te lic.: november en december 
2e lic.: november, december en januari 

' inschrijven vóór 15 oktober 

- --

/ 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 281, Sl2 

Krijgslaan 281, S 12 

Atheneum 

Lyceum 



I FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

\ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Overzicht der wijsbegeerte ............... ......... E. VERMEERSCH 11\lz -13 (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 

2. De algemene natuurkunde (Ie deel) .... ......... G. ROBBRECHT II Yz -13(1) I Ph -13(1) Krijgslaan, 281 S2 

2' Praktische oefeningen ..........•.... ............... G. ROBBRECHT 14-18(1) Krijgslaan, 281 S2 

3. De algemene scheikunde, partim: N. 
anorganische .... .. ... ........ . . .... .... ..... .. . . ...... (G. VAN DER KELEN) 8V2-10 -8Yz -10 Led., 35 

N. 
3' Praktische oefeningen ...................... .' ....... (G. VAN DER KELEN) 120 uur/jaar (*) Led., 35 

4. De beginselen van de analytische meetkunde, 8V2 -I0(1) Led., 35 
van de infinitesimaalanalyse en van de 

N analytische mechanica (1 e deel) .................. E. BOESMAN 10-lllh (2) Led., 35 -\0 4' Praktisch·e oefeningen .... . ... .......... .. .. ...... . . E. BOESMAN l4 Yz -17 Led., 35 

5. De beginselen der plantkunde (Ie deel: (22 Yz + 22 1f2 uur) 
systematiek en morfologie) ......... .... ........... P. VAN DER VEKEN li Yz -13(1) 81f2 -10(1) Led., 35 

5' Praktische oefeningen .... .. .... ... ....... .. .... .... P. VAN DER VEKEN 14112 -17(3) Led., 35 

(1) Led., 35 
(2) Krijgs-

6. De beginselen der delfstofkunde .. ......... ...... G. STOOPS 10-11 \lz (1) 11 Yz -13(2) laan, 281 S9 

6' Praktische oefeningen (**) ................ . ....... G. STOOPS 14-18(3) 60 uur/jaar Krijgslaan, 281 S8 

(*) naargelang de groep (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen (**) met geologische excursi_es 



N 
N 
0 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

·3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis maandag· dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

10-11Y2 (2) 
De algemene natuurkunde (2e deel) ............. -G. ROBBRECHT 81h-10(1) 8112 -10(2) 

8Y2-10(2) 
Praktische oefeningen .............................. G. ROBBRECHT 14-18(2) 

De algemene scheikunde, partim : 
~rganische ............................................. M. VANDEWALLE 9Y2-11(1) 10-11Y2(1) / 

Praktische oefeningen .............................. M. VANDEWALLE 14-18(2) 
-

De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de 
analytische mechanica (2e deel) .................. E. BOESMAN 11Y: -13(2) 

Praktische oefeningen ....................... : . ..... E. BOESMAN 15Y: -17 1
/ 2 

De beginselen der dierkunde ...................... A. COOMANS 10-13(1) 10-llY: (1) llY: -13(1) 

Praktische oefeningen .............................. A. COOMANS 14-17(1) 

De beginselen der plantkunde (2e deel : 1Ph-12Yt 1 P/2 -12Y: 11Y2 -12 Y2 
fysiologie) .............................................. N. ;ia (1) (1) (1) 

De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde ...... , .,: .............................. R. MARECHAL 10-llYt (2) 8Y:-10(1) 

Praktische oefeningen .............................. R. MARECHAL op afspraak met geologische excursies (tot. 30 u/jaar) 

I 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Krijgslaan, 281 
S2 

Wo.: Krijgs-
laan 281, S4 
Vr. : Krijgs-
laan 281. S9 

Krijgslaan, 281 S4 

Krijgslaan, 281 
S9 

Krijgslaan, 281 
S3 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Di.: Krijgs-
laan 281. S9 

Do.: Led., 35 



N 
N 

-
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aard- en delfstofkunde 

Leergangen Titularis - maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De analytische scheikunde ......................... F. VERBEEK 8%-10(1) 

10-12(1) 8 \.'2 -12(1) 
1, Praktische oefeningen .............................. F. VERBEEK 14-18(1) 14-18(1)' 

Tit. : R. TA VERNIER 
2. De fysische aardrijkskunde ........................ Suppl.: G. DE MOOR 10-11'h 

Tit. : R. TA VERNIER 
2' Praktische oefeningen .............................. Suppl.: G. DE MOOR 

3. De petrografie ........................................ G. STOOPS 

3' Praktische oefeningen (**) ........................ G . STOOPS 14-15\.'2 

4. Stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte .................................. J. DE HEINZELIN 8\.'2 -10 

4' Praktische oefeningen .............................. J. DE HEINZELIN 14-15 \.'2 

4" De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte .......................... : ..... J. DE HEINZELIN 10-11\.'2 (1) 

5. De aardkunde ........................ ~ ............... R. MARECHAL 

5' Praktische oefeningen .............................. R. MARECHAL 14\.'2-17\.'2 (2) 

6. De kristallografie .................................... J. VENNIK 
I 

8\.'2-10(2) 11 \.'2 -13(1) 

6' Praktische oefeningen .............................. J. VENNIK 17 1h -19 

7. De delfstofkunde .................................... G. STOOPS 16-17 

7' Praktische oefeningen .............................. G. STOOPS op afspraak 30 uur/jaar 

8. Praktische oefeningen in de aardkundige . 90 uur/jaar excursies 
opnamen ............................................... R. TA VERNIER en veldwerk op afspraak 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (**) met geologische excursies 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 281 
8\.'2-10(1) S2 

10-11 \.'2 Krijgslaan, 281 
(1) S12 

Krijgslaan, 281. S8 

141/2 -16 Krijgslaan, 281. S8 

11V2 -13 Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 
I 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

10-11\.'2 Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. SI 

Krijgslaan, 281. S1 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 



N 
N 
N 

.. 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

I 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
Tit.: R. TA VERNIER 

1. De fysische aardrijkskunde ................ Suppl.: G. DE MOOR 9-10 

Tit.: R. i A VERNIER 
1' Praktische oefeningen .................... Suppl.: G. DE MOOR 16-17~ 

2. De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ....................... J. DE HEINZELIN 16-17 

2'· Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN 14-15 ~ 

3. De aardkunde ........................... R. MARECHAL 9-10 

3' Praktische oefeningen .................... R. MARECHAL 14-16(1) 

4. Praktische oefeningen in aardkundige 
opnamen ................................ R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uQr/jaar) 

5. De toegepaste aardkunde . ................ W. DE BREUCK 11:13(1) 

5' Praktische oefeningen .................... W. DE BREUCK 45 uur/jaarop afspraak 

(1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 2S1. SS 

Krijgslaan 2S1 . SS . 

Krijgslaan, 2Sl. SS 

Krijgslaan, 2Sl. SS 

Krijgslaan 2S1 . SS 

Krijgslaan, 2S1. SS 

Krijgslaan, 2S1. SS 

Krijgslaan, 2Sl. SS 
I 

Krijgslaan, 2S1. SS 



N 
N 
w 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandog I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdag I zaterdag 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: ' 
1. De fysische aardrijkskunde ................ Tit.: R. TA VERNIER op afspraak : 45 uur /jaar 

Suppl.: G. DE MOOR 

I' Praktische oefeningen .................... op afspraak: 120uur/jaar 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte .... : . ................ J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur /jaar 

2' Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN op afspraak: 120uur/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 2SI, SS. 

Krijgslaan 2S1, SS. 

Krijgslaan 2S1, SS. 

Krijgslaan 2S1, SS. 

Krijgslaan 2S1, SS. 

Krijgslaan 2SI, SS. 

Krijgslaan 2Sl, SS. 

Krijgslaan 2SI, SS. 

Krijgslaan 2SI, SS. 

Krijgslaan 2Sl, SS. 



N 
N 
~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

~ 

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

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 

I. Geofysica ............................... N. op afspraak: 30 uur /jaar -
1, Praktische oefeningen ..................... N. op afspraak : 30 uur /jaar 

2. Geofysische prospectie ..... ": .· ............. W. DE BREUCK 1 11-13(1) 1 1 1 I 
2' Praktische oefeningen .................... W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur /jaar 

3. Geochemie .............................. N. op afspraak : 30 uur /jaar 

3' Praktische oefeningen .................... N. op afspraak : · 30 uur /jaar 

4. Luchtfoto-interpretatie .................... W. DE BREUCK I I I 14-16(2) 1 I .. 
4' Praktische oefeningen ···················· W. DE BREUCK op afspraak: 30 uur /jaar 

5. Sedimentologie ••• 0 •• 0 ••••••••••• • ••••••• N. I I: I 9-10 I I 
5' · Praktische oefeningen ················· ... N. op afspraak : 30 uur /jaar 

6. Hydrogeologie ........................... W. DE BREUCK 1 14-16(1) 1 I I 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. TA VERNIER 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 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

~ijgslaan 2S1, SS 

· Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 281, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgsla~m 281, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 281, SS 

Krijgslaan 2S1 ,. SS 

Krijgslaan 2S1, SS 



N N . 
VI 

: 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
I. De kristallografie ·· ······················ N. op afspraak: 15 uur/jaar 

I, Praktische oefeningen ....... . ..... . ...... N. op afspraak : 30 uur /jaar ' . 

2. De petrografie . . .......................... R. MARECHAL 14112 -15 '12 

2' Praktische oefeningen .................... R. MARECHAL 15'h -16'12 

3. De aardkunde ........................... R. MARECHAL 9-10 

3' Praktische oefeningen ...... . ............. R. MARECHAL 14-16(1) 

4. De delfstofkunde .. . ..................... G. STOOPS . ll 'h -12\12(1) 

4' Praktische oefeningen .................... G. STOOPS op afspraak : 30 uur /jaar met excursies 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen ..................... . .......... R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uur I jaar) 

6. De toegepaste aardkunde ················· W. DE BREUCK 11-13(1) 30 uur/ jaar 

"6' Praktische oefeningen .. . ........... . ..... W. DE BREUCK 45 uur /jaar op afspraak 

(l) = eerste halfjaar 

Plaats 

Krijgslaan 281, SI 

Krijgslaan 281, SI 

Krijgslaan 281 , S8 

Krijgslaan 281, S8 

Krijgslaan 281 , S8 

Krijgslaan 28I, S8 

Krijgslaan 281 , S 1 

Krijgslaan 281, SI 

Krijgslaan 281, S8 

Krijgslaan 281, S8 

Krijgslaan 281, S8 



N 
N 
0\ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

\ 2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis . maandag ·I dinsdag I woensdag I donderdag I ~rijdag I zaterdag 

Il. GRONDIGE CURSUSSEN: 
1. De zuivere aardkunde .............. . ... . . R. MARECHAL op afspraak : 45uur/jaar 

1' Praktische oefeningen ...... : .......... . .. R. MARECHAL op afspraak : 120uur /jaar 

2. De delfstofkunde · · ················ · ·· ·· · G. STOOPS op afspraak : 45uur/jaar 

2' Praktische oefeningen . . ................ . . . G. STOOPS op afspraak : 120uur /jaar 

3. De petrografie · ....... . . .. ..... .. ... . .. . .. G. STOOPS op afspraak : 45uur/jaar 

3' Praktische 'oefeningen. . . ... .. ........ : . ... G. STOOPS op afspraak : 120uur /jaar (met veldwerk) 

4. De toegepaste aardkunde ............... . . W. DE BREUCK op afspraak : 45uur/jaar 

4' Praktische oefeningen ...... • .... . .. . .. . .. W. DE BREUCK op afspraak: 120uur /jaar 

5. De kristallografie .... . ........... . .... .. . N . op afspraak : 45uur/jaar 

5' Praktische oefeningen .......... . . . ....... op afspraak: 120uur/jaar 

6. · De fysische aardrijkskunde .. . ....... . ..... R. TAVERNIER op afspraak : 45uur/jaar 

6' Praktische oefeningen .. . .... . .. . ......... R. TA VERNIER op afspraak: 120uur/jaar 

III. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
zie p. 224 

Plaats 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, S 1 

Krijgslaan 2S1, S 1 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS. 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, S1 

Krijgslaan 2S1, S1 

Krijgslaan 2S1, SS : 

Krijgslaan 2S1, SS 



N 
N 
-.....) 

Leergangen 

I. Overzicht der wijsbegeerte ........................ 

2. De proefondervindelijke natuurkunde (Ie d.) 

2' Praktische oefeningen ........... : .................. 

3. Beginselen van de analytische meetk.unde en 
van de infinitesimaalanalyse (1 e déel) ........... 

3' Praktische oefeningen .............................. 

4. Beginselen van de plantkunde (1 e deel: 
systematiek en morfologie) ........................ 

4' Praktische oefeningen .............................. 

5. Beginselen van de delfstofkunde ................. 

5' Praktische oefeningen (**) ........................ 

6. Beginselen van de algemene scheikunde ....... 

6' Praktische oefeningen .............................. 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
menselijke aardrijkskunde, te deel met 
inbegrip van praktische oefeningen (*) ......... 

s. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim: 
fysische aardrijkskunde, te deel ................. 

S' Praktische oefeningen .............................. 

(*) = cyclische leergang 
(* *) = met geologische excursies (t) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de· aardrijkskunde \ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH IB~-13 (eerste 20 weken) . Blandijnberg, 2 

F. CARDON S~-tO(t) S~-tO(t) Krijgslaan 2St, S2 

F. CARDON t4-tS(l) (67~ uur /twee jaar) Krijgslaan 2St, S2 

J. THAS S~-9lh(2) 10-tt(l) Krijgslaan 2Sl, S9 

11-13(1) 
J. THAS 9~-11~ (2) t4-t6(4) 

P. VAN DER VEKEN s~ -10(2) 11~ -t3(1) S~-t0(3) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN t4-t7 Led., 35 

(t) Led., 35 
' .. (2) Krijgs-

G. STOOPS tO-lt~(t) 11~ -t3(2) laan 2St, S9 

G. STOOPS 60 uur/jaár Krijgslaan 2St , SS 

Tit. : W. GOM ES tO-tt~ (t) 
Suppl.:W. RIGOLE tt~ -13(2) 10\-l-t2\4(1) Krijgslaan, 2St S2 

Tit. : W. GO MES 
Suppl.: W. RIGOLE t4-t7(1) Krijgslaan, 2St S2 

~ I 
I ~-:: 

F. SNACKEN ~~ .~ ; : t4-t6 Krijgslaan, 2St, SS 

R. TA VERNIER t Ph -t3(1) Krijgslaan, 2St, SS 

R. TA VERNIER tO-ttY2 (2) Krijgslaan, 2St, SS 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste acht weken (4) = 3 weken in januari 



N 
N 
00 

.. 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) F. CARDON S1h -10(2) S'h_-10(2) 

1' · Praktische oefeningen ...... ........................ F. CARDON 14-1S(2) (67 'h uur /twee jaar) 

2. Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) .. .... ..... J. THAS 14-15(1) 

~· Praktische oefeningen .............................. J. THAS 15-17(1) 

3. Beginselen van de dierkunde .. .................... A. COOMANS 10-11'h(l) 10-11'h (1) 11%-13(1) 

3' Praktische oefeningen .......... .. .................. A. COOMANS 14-17(1) 

4. Beginselen van de plantkunde (2e deel : 11 'h -12% 11 'h -12'h 11 'h -12 
fysiologie) ........................... ....... . ............ N. _(1) (1) (1) 

5. Beginselen van de aardkunde en van de 
fysische aardrijkskunde ...... . .. ................... R. MARECHAL 10-11'h (2) S% -10(1) 

5' Praktische oefeningen ............... ............... R. MARECHAL pp afspraak met geologische excursies (tot. 30 u./jaar) 

6. 

7. 

8. 

8' 

(1) 
(0) 

Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde ......... ,. ............................. A. VERHULST 

Inleiding tot de aardrijkskunde, parti.Jn: 1-: 
menselijke aardrijkskunde,. 2e deel met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) ...... . . . ..... F. SNACKEN 

Inleiding tot de aardrijkskunde; partim: 
fysische aardrijkskunde, 2e deel ................. R. TAVERNIER 

Praktische oefeningen .............................. R. TAVERNIER 
- ---- L_ _______ - ·-

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = cyclische leergang 
om de twee jaar: wel in 19S3-19S4 (0 0

) om de twee jaar: niet in 19S3-19S4 

9-11(1)C) 
9~11(00) 11-13(2)( 0

) 

16-1S 

14-15%(1) 

14-15'h (2) 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan 2Sl. S2 

Krijgslaan 2S1. S2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

(2) Krijgs-
laan 2S1. S9 
(1) Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 



N 
N 
\0 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

9. 

(•) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
t 

1 e Lice~tie in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De wiskundige aardrijkskunde ............. P. DINGENS 8lf2-10 8lf2-10 

Praktische oefeningen .................... P. DINGENS 10-11% (2) 

De fysische aardrijkskunde (•) ............. Tit. : R. TA VERNIER 
Suppl.: G. DE MOOR 10-12 

Tit. : R. TA VERNIER 
Praktische oefeningen (•) ................. Suppl.: G. DE MOOR 15-17 

De aardrijkskunde van planten en dieren 16Yz -17Yz 
partim: de aardrijkskunde van de dieren ... J. HUBLE (1) 14-15Yz(l) 

Praktische oefeningen .................... J. HUBLE 15Yz -18%(1) 

De aardrijkskunde van planten en dieren, 16Yz-17Yz 14-15Yz 
partim: de aardrijkskunde van planten ..... P. VAN DER VEKEN (2) (2) . 
Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN . 6 dagen veldwerk .en excursies (2) 

Tit. : L. DE SMET 
De menselijke aardrijkskunde (1 e deel) (•) .. Supp.: G. SCHMOOK 16-18 

Praktische oefeningen (•) . : ............ ' .. 14-16(1) 

Tit.: F. SNACKEN (15 uur + 30 uur) 
De aardrijkskunde der streken (1 e deJ:l) ..... Suppl. : L. DAELS 8Yz -10 

Praktische oefeningen .................... F. SNACKEN 14-16(1) 

De economische aardrijkskunde (1 e deel) (•) L. DE SMET 10-11 Yz 

Praktische oefeningen (•) ................. L. DE SMET 14-16(2) 

De staatshuishoudkunde .................. A. VLERICK 8Yz -I 0(2) 11Yz -13(1) 

Een ovegicht der statistiek ................ H. PICARO 10-11 Yz 

cyclische leergang (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, S9· 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, S9 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, S9 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Univ., 8 



N 
w 
0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

\ 
2e Licentie in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
tit. : R. TA VERNIER 

l. 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 8Vz -10 

3' Praktische oefeningen .................... F. SNACKEN 14-16(1) 

4. De economische aardrijkskunde (2e deel)(•) . L. DE SMET J 10-11 'h 

4' Praktische oefeningen (•) ................. L. DE SMET 14-16 '12 (2) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus, -te kiezen uit : ' A. De fysische aardrijkskunde ................ R. TA VERNIER 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 pla_nten .. P. VAN DER VEKEN 45 uur theorie + 

Tit. : L. DE SMET 
D. De menselijke aardrijkskunde ....... . ..... Suppl.: G. SCHMOOK 16-17 '12 + 

E. De aardrijkskunde der streken ............. F. SNACKEN 45 uur theorie + 

F. De economische aardrijkskunde ............ L. DE SMET 16-17 'h + 

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 281, S8 

15-17 Krijgslaan 281 , S8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 
Krijgslaan 281, S8 

Krijgslaan 281, S_8 

Blandijnbèrg, 2 

Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan 281, S8 

120 uur oefeningen/ jaar Led., 35 

120 uur oefeningen/ jaar Led., 35 

120 uur oefeningen/ jaar Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan, 281. S8 

120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

120 uur oefeningen/ jaar Krijgslaan 281, S9· 



N 
(j.) ..... 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de aardrijkskunde 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... A. DE BLOCK 

2. De geschiedenis der opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 

Tit. : J. HOSTE 16\12 -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) 

I 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfJaar 
(

0
) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1983-1984 

-

donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

17-19(2) Blandijnberg, 2 

Krijg~laan 281 
S12 

Krijgslaan 271, SS 

' 



N 
w 
N 

' 
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. · Overzicht der wijsbegeerte ........................ E. VERMEERSCH ll 'h -13 (eerste 20 weken) 

2. De proefondervindelijke natuurkunde (l e d.) F. CARDON B'h -10(1) B'h -10(1) 

2' Praktische oefeningen .............................. F. CARDON 14-18(1) (67'h uur /twee jaar) 

3. Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infin.itesimaalanalyse (l e deel) ........... 1. THAS 9-10(1) 10-11(1) 

11-13(1) 13 \4 -15% 
3' Praktische oefeningen ................... ·: ......... 1. THAS 10-12(2) 14-16'17(3) (2) 

4. Beginselen van de dierkunde (1 e deel: 10-1Ph(1) 10-1l'h (l) 11'h -13(1) 
invertebraten) ......................................... A. COOMANS (van de 1 e tot en met de toe week) 

4' Praktische oefeningen .............................. A. COOMANS 14-18(1) 

5. Beginselen van de plantkunde (l e deel: 
systematiek en morfologie) ........................ P. VAN DER VEI(EN ll'h -13(1) B'h -10(1) 

5' Praktische oefeningen .............................. P. VAN DER VEKEN 14-17 

6. Beginselen van de delfstofkunde ................. G. STOOPS 10-11 'h (2) 

6' Praktische oefeningen .............................. G. STOOPS 30 uur/jaar (in groepen met excursies) 

7. Algemene scheikunde, partim : N. B'h- 10 
anorganische . . .......................... ..... ......... (G. VAN DER KELEN) . B'h -10 

N. 
7' Praktische oefeningen (*) .......................... (G. VAN DER KELEN) 120 uur /jaar 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) naargelang de groep (3) drie weken in januari 

Plaats 

Blandijnberg, · 2 

Krijgslaan 281, S2 

Krijgslaan 281 , S2 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan, 281, S9 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan 281, SS 

Led., 35 

Led., 35 



N 
w 
w 

L 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

8' 

(*) 
(3) 

Leergangen 

De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) 

Praktische oefeningen .............................. 

Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) ........... 

Praktische oefeningen .............................. 

Beginselen van de plantkunde (2e deel: 
fysiologie) .............................................. 

Praktische oefeningen (*) .......................... 

Beginselen van de aardkunde en van de 
fysische aardrijkskunde ............................ 

Praktische oefeningen .............................. 

Algemene scheikunde (partim: organische) ... 

Praktische oefeningen .............................. 

Beginselen van de ·dierkunde 2e deel : 
vertebraten ............................................ 

Praktische oefeningen .............................. 

Aanvullingen van de dierkunde .................. 

Praktische oefeningen .............................. 

Aanvullingen van de plantkunde ................ 

Praktische oefeningen .............................. 

naargelang de groep, dood. of vrijd. 
(van de 11 e tot en met de 15e week 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F. CARDON 8V2-10(2) 8\4-10(2) 

F. CARDON 14-18(2) (67\4 uur /twee jaar Krijgslaan 281, S2 

J. THAS 14-15(1) Plat., 22 

J. THAS 15-17(1) Plat., 22 

N. 11% -12\4(1) 11\4 -12'h(1) 11\4-12\4(1) Led., 35 

N. 14Yz-16Yz Led., 35 

R. MARECHAL 10-11 Yz (2) 

R. MARECHAL 11Yz-13(2) met geologische excursie (tot. 30 u.) Krijgslaan 281, S9 

M. VERZELE 10-11% (1) 10-11\4(1) 10-11Yz (1) Led., 35 

M. VERZELE 14-18(1) Krijgslaan, 281 

A. COOMANS 10-11 Yz (3) 10-11\4 (4) llYz -13(4) Led., 35 

A. COOMANS 14-18(1) Led., 35 

Tit. : A. COOMANS 8Yt-9V2(1) 10-11(2) Led., 35 
Suppl.: E. GERAERT 

14-18(2) Led., 35 

P. VAN DER VEI(EN 8\4-10 Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 10-13(5) Led., 35 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 4) = (van de 11 e tot en met de 25e week) (5) van de 23e tot en met de 27e week 



N 
w 
~ 

1. 

1' 

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 ................. .............. W. VERRAES 1 B~ -13 

Praktische oefeningen ................... ... ........ W. VERRAES elke na middag van de 1 oe tot en met de 14e week 
(90 uur/jaar) 

De morfologie der dieren, partim : _,.,-
weefselleer en embryologie ........................ N. 9-11 

Praktische oefeningen . . ......... ....... ............ N. u> 11-13 
-~ 

De fysiologie der . dieren, partim: algemene ::1 
u 

lO-l ÎVz fysiologie ...................... . ... ..................... P. DE RYCKE >< 
V 

Praktische oefeningen . . ......... ................... P. DE RYCKE 0 13'/z -18(3) 13%-18(3) 13%-18(3) 13% -18(3) 0 
> 

De fysiologie der dieren, partim : algemene c:: 
V 

.biochemie .............................................. C. DE BRUYNE '0 8 1f2 -10(1) 
::1 
0 

Praktische oefeningen .... . ......................... C. DE BRUYNE ;:::: elke na middag van de 6e tot en met de 7e week V 

-E (30 uur/jaar) 
0 

De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
0 
> 

biochemie ............................. .... ... . ...... ... W. FIERS OI) 8\12 -10(2) (IS 
'0 

De fysiologie der dieren, partim: genetica .. .. J. SCHELL c:: 
(IS later te bepalen op maandag (30 uur) (IS 

Praktische oefeningen ... ......................... .. J. SCHELL E ·, 

De oecologie der dieren met inbegrip van de 
dierenaardrijkskunde ............................ .. . J. HUBLÉ 10\12 -11 \12 

Praktische oefeningen ........... ... ........... . .... J. HUBLÉ elke namiddag van de 24e en de 25e week 
(30 uur/jaar) 

één week veldwerk 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste halfjaar, eerste tot en met vijfde week 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh. 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
--



N 
w 
VI 

8. 

8' 

9. 

9' 

10. 

Leergangen 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partim: stelselmatige 

· dierkunde deel: invertebraten ............ 

Praktische oefeningen ................... 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim: stelsel-
matige dierkunde, deel: vertebraten ....... 

Praktische oefeningen ................... 

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 vrijdag zaterdag Plaats 

8% -9lf2(2) 
A. COOMANS 10-11 (I) Led., 35 

c:: 
A. COOMANS 

V 
elke na middag van de 15• tot en met de 20• week "0 

:::3 
0 (80 uur/jaar) Led., 35 

..c:: "' 
]·~ .... .... 
0 :::3 
0 u 

W. VERRAES > >< 11%-12% Led., 35 V 

~5 
W. VERRAES "0 0 elke namiddag van de 21• tot en met de 23• week § > (40 uur/jaar) Led., 35 CU 

E 

J. DE HEINZELIN 8%-9% I Krijgslaan 281, SS 

. -
~ I 



N 
w 
0\ 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

F~CULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
De morfologie der dieren, partim: 
ontleedkunde ............................ W. VERRAES 10-111;2 

Praktische oefeningen .................... W. VERRAES elke namiddag van de Je tot en met de 7e week 
(90 uur /jaar) 

De morfologie der dieren, partim: 
weefselleer en embryologie ................ N. 9-10 

"' N. 
CU 

Praktische oefeningen ···················· "' 10-12 ... 
::s 

De oecologie der dieren, met inbegrip van u 
~ 

de dierenaardrijkskunde J. HUBLÉ 
CU 

9-10 .................. 
0 

Praktische oefeningen J. HUBLÉ 0 elke namiddag van de te - en de 2e week .................... > 
s:: (30 uur /jaar) 
CU 

-o 
De stelselmatige dierkunde met inbegrip van ::s 

0 
de dierlijke paleontologie, partim: stelsel- ..s:: 

CU 

matige dierkunde, deel: invertebraten A. COOMANS ~ 91;2-lPh ...... ... 
0 
0 

Praktische oefeningen .................... A. COOMANS > elke na middag van de ge tot en met de 11 e week 
00 (60 uur/jaar) CU 

"0 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
s:: 
CU 
CU 

de dierlijke paleontologie, partim: stelsel- , 6 
matige dierkunde, deel: vertebraten ........ W. VERRAES lPh-121;2 

Praktische oefeningen .................... W. VERRAES elke namiddag van de 12e t.e.m. de 14e week(60uur/jaar 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim: dierlijke 
paleontologie ............................ J. DE HEINZELIN 11-121;2 (15 uur /jaar) 

Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN ll-12Yz (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 281, SB 

Krijgslaan 281, SB 



N 
w 
-.) 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5~ 

5' 

6 . 

6' 

7. 

7' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één grondige cursus te kiezen uit : 
De morfologie der dieren, 
partim : ontleedkunde ···················· A. COOMANS S-9% 

Praktische oefeningen ............ . ...... . A. COOMANS elke namiddag van 16e tot en met de 20e week 
(120uur/jaar) 

De morfologie der dieren, "' ~ 
I>artim : weefselleer en embryologie ........ . N. "' S-9 Y:z ..... 

::s 
Praktische oefeningen N. ( 

() 

elke namiddag van de 16e t.e.m. de20e week (120uur/jaar) .............. . .. . .. ;oe: 
~ 

De morfologie der dieren, partim: 8 
0 

endocrinologie ................. . ......... N. > 9%-11 
c:: 
~ 

Praktische oefeningen ..... . .......... . ... N . "0 elke namiddag van de 16e t.e.m. de20e week (120uur/jaar ::s 
0 

De stelselmatige dierkunde, partim: ..c: 
~ 

invertebraten ........................ . · ... A. COOMANS ~ S-9% 
0 
0 

Praktische oefeningen .................... A. COOMANS > elke namiddag van de 16e t.e.m. de21e week (120uur/jaar 
OI) 

\ ~ 

De stelselmatige dierkunde, partim : "0 
"0 

vertebraten ............................... W. VERRAES ï§ 9%-11 
~ 

Praktische oefeningen W. VERRAES c:: elke namiddag van de 16e t.e.m. de21e week (120uur/jaar) .................... 
De stelselmatige dierkunde, partim: 

. dierlijke paleontologie .................... J. DE HEINZELIN S-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 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1, SS 

Led., 35 

Led., 35 
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w 
00 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

.. 
2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische inrichting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 

1. Radiobiochemie ....... . ................. C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

2. Algemene parasitologie .................. P. DE RYCKE 30 uur/jaar 

3. Endocrinologie .. ........ ... . . ............ N. 18-19 

4. Nematologie . . ......................... . A. COOMANS 
"' 10-11 

5. Histochemie .......................... . . R. VERCAUTEREN "Ë 30 uur/jaar ::l 
u 

6. Natuurbehoud .......................... J. HUBLE >< 30 uur/jaar V 

c: 
7. Oecologie der planten met planten-

CIS I I I CIS 

aardrijkskunde ............. . .......... . . · P. VAN DER VEKEN c: 
V 

"0 

8. Bodemkunde ........ . .. . ............ . .. J.B. AMERIJCKX 
::l 

10-12(1) 0 
...c: 
V 

9. Mariene biologie ............ . ........... G. PERSOONE .0 30 uur/jaar .... 
0 

10. Antropologie ............. . ............. R. CLIQUET 
0 

17-19(2) > 
bi) 

11. een verplichte cursus uit het programma der 
CIS 

"0 
c: 

2e lic. dierkunde, fysiologisch-biochemische CIS 
CIS 

richting ............................... . E 
-------

(2) = t~eede 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 281, SS 

Plat., 22 

Led., 35 

-
--
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w 
\0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De fysiologie der dieren, partim: algemene 8Y2-10(2) 

fysiologie ............................... P. DE RYCKE 11~ -13(1) 10-11%(1) 8%-10(2) 

I' Praktische oefeningen .................... P. DE RYCKE elke namiddag van de 4e tot en met de we week 
(135 uur/jaar) 

2. De fysiologie der dieren, partim: algemene 8%-10 
biochemie ................................ C. DE BRUYNE (1)(3) 

2' Praktische oefeningen .................... C. DE BRUYNE elke namiddag van de 1 e tot en met de 3e week 
(45 uur/jaar) 

3. De fysiologie der dieren, partim: bijzondere 
biochemie ............................... L. V ANDENDRIESSCHE 9-11(1) 

3' Praktische oefeningen . . .................. L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 13e tot en met de 16e week 
(60 uur/jaar) 

4. De fysiologie der dieren, partim: moleculaire 
biologie ................................. W. FIERS 11-12 

4' Praktische oefeningen .................... W. FIERS elke namiddag van de 11 e tot en met de 12e week 
(30 uur/jaar) 

5. De fysiologie der dieren, pártim : 
microbiologie ............................ J. DE LEY 9-10 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = 1 e_5e week 2e sem. 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
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2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

2' Licentie in de dierkunde, fysiologisch-bi()chemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. GROrjDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit : .. 
De fysiologie der dieren, partim : 
algemene fysiologie ....................... P. DE RYCKE 11'/2 -13 Led., 35 

Praktische oefeningen .................... P. DE RYCKE elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : 
algemene biochemie . : .................... C. DE BRUYNE 10-11 V: Led., 35 

Praktische oefeningen .................... C. DE BRUYNE 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 1/2 Led., 35 

Praktische oefeningen ................. .... .. L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: genetica 1. SCHELL 8-9'1: Led., 35 

Praktische oefeningen .................... 1. SCHELL elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim : moleculaire I 

biologie ................................. W. FIERS 8-9'1: Led., 35 

Praktische oefeningen ...................... W. FIERS elke namiddag tijdens het tweede semester (120 uur/jaar) Led., 35 

De fysiologie der dieren, partim: . 
microbiologie ............................ 1. DE LEY 8-9'1: Led., 35 

Praktische oefeningen .................... 1. 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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8. 
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11. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting .. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Praktische oefeningen ................... R. VERCAOTEREN 120 uur /jaar 
-~ 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 
Radiobiochemie ....... · .................. C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

Algemene parasitologie .................. P. DE RYCKE 14-15~ (2) 30 uur/jaar 

Endocrinologie ......................... K: DIERICKX 18-19 

Nematologie ............................ A. COOMANS 11-12 

Histochemie ............................ R. VERCAOTEREN 30 uur/jaar 

Natuurbehoud ........................ ... J. HUBLE 30 uur/jaar 

Oecologie der planten met planten- I I I I 
aardrijkskunde ........................... P. VAN DER VEKEN (1 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 

Casino pl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casino pl., 24 

Led., 35 

I 8~-10 
Led., 35 

Krijgslaan 281 , SS 

Plat., 22 

Led., 35 
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I. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 1 e Licentie in de plantkunde 

' 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

De morfologie der planten (ontleedkunde, P. VAN DER 10-11(1) 
weefselleer, embryologie) .......................... VEKEN 8~-10(2) 8Vz-10(2) 

Praktische oefeningen .............................. 80 uur van de 1 e tot en met de 7• week 
12-13(1) 10-13(2) 

De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie ....................... ·: ..... : ... N. 8Yz -10(1) 8~-10(1) 8~ -9~(1) 

Praktische oefeningen .............................. N. 20 uur per week van de 12• tot en met de 21• week 
(2 weken vacantie af te trekken) 

De fysiologie der planten, partim : 
biochemie .............................................. C. VAN SUMERE 10~-11~ 10-11 

Praktische oefeningen .............................. C. VAN SUMERE 20 uur per week van de 8• tot en met de 11• week 
(80uur/jaar) 

De fysiologie der planten, partim 
microbiologie ......................................... J. DE LEY 11'h-13 

Praktische oefeningen .............................. J. DE LEY 20 uur per week van de 25• tot en met de 300 week 
(80uur/jaar) 

De fysiologie der planten, partim : 
genetica ................................................. J. SCHELL op maandag na afspraak (30 uur/jaar) 

De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleont.ologie der planten, partim : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryo-
fyten, pteridofyten, spermatofyten) ............. P. ·VAN DER VEKEN 8Vz -10 10V.-11V4 (1) 

Praktische oefeningen .............................. P. VAN DER VEKEN 10-12 ( + 2 weken excursies) 
------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., · 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

I 

Led., 35 

Led., 35 
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8. 

8' 

(1) 

\ FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de plantkunde 

I 

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 VEKEN ll 'h -13 

Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 2 weken 

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

I 

~ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10-11(1) Krijgslaan 281, SS 

Led., 35 

excursies 

" 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
I. De morfologie der planten (ontleedkunde, 

weefselleer, embryologie) .................. P. VAN DER VEKEN 9-10(1) IO'h-12'h(l) 

1' Praktische oefeningen .................... 17-1S 10-12 

2. De fysiologie der planten, partim: 
microbiologie ............................ J. DE LEY S'h -9'h (I) 

2' Praktische oefeningen .................... J. DE LEY elke namiddag der 14e week (20 uur/jaar) 

3. De oecologie der planten, met inbegrip van 
de plantenaardrijkskunde ................. P. VAN DER VEKEN 14'h-15'h(l) 

4. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim: 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryo-
fyten, pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN IO'h-12 

4' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 14-17 -
5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 

van de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ................. J. DE HEINZELIN 14-15% (15 uur/jaar) 

5' Praktische oefeningen , ................... J. DE HEI~ZELIN 14-15 'h (30 uur )jaar) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen. uit: 

I. De morfologie der plántén ................ P. VAN DER V EKEN 10V2 -12 
~. -1' Praktische oefeningen· .................... P. VAN DER V EKEN 14-1S 

2. De stelselmatige plantkunde, partim: stelsel-
matige plantkunde, (thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) .............. P. VAN DER VEKEN 9'h -10 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led" 35 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1 , SS 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
+:>. 
VI 

---...-....... ---- ---

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch -systeQtatische r I 
Leergangen Titularis maandag dinsqag woensdag dOl 

2' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEI(EN 1 

3. De stelselmatige plantkunde, partim: 
plantenpaleontologie ..................... J. DE HEINZELIN 

3' Praktische oefeningen .................... J. DE HEINZELIN 14-18 

4. De stelselmatige plantl(unde, partim: 
oecologie ................................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/ja 

4' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 120 uur/ja~ 

5. De stelselmatige plantkunde, partim: 
fytogeografie ............................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/ja~ 

5' Praktische oefeningen .................... P. VAN DER VEKEN 120 uur/ja~ 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
twee cursussen te kiezen uit: 

î. Radiobiochemie .......................... C. VAN SUMERE op woensdag 30 u 

2. Natuurbehoud ........................... J. HUBLE 30 uur/jaa 

3. Oecologie der dieren met dieren-
aardrijkskunde ........................... J. HUBLE l0~-1P/2 

4. Bodemkunde ............................ J .B. AMERIJCKX lO 

5. Algemene en systeemecologie .............. J. SCHALCK 30 uur/jaa 

6. Plantenziektenleer ........................ W. WELVAERT 30 uur/jaa 

7. Histochemie ............................. R. VERCAOTEREN 30 uur/jaa 

8. Mariene biologie ......................... G. PERSOONE 30 uuu/jaë 
-- - -------- --- · ---- ---

(l) = eerste halfjaar 



N 
~ 
0"1 

FA 

2e Licentie 

: 
Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: I 1. De fysiologie der planten, partim: 
algemene fysiologie ....................... N. 

I' Praktische oefeningen .................... N . I 
2. De fysiologie der planten, partim: biochemie C. VJ. 

2' Praktische oefeningen .................... c. vJ 

3. De fysiologie der planten, partim: 
microbiologie ............................ J. Dl 

3' Praktische oefeningen ···················· J. DJ 

4. De fysiologie der planten, partim: 
moleculaire biologie ...................... W. I 

4' Praktische oefeningen .................... W. I 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : ' één cursus te kiezen uit: 
1. De fysiologie der planten, partim: 

algemene fysiologie ....................... N. ~ 
I, Praktische oefeningen .................... N . ---:-\ \ 
2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN 1 

2' Praktische oefeningen ..................... C. VAN 

' 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

---------., 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

3. De fysiologie der planten, partim: 
microbiologie ............................ J. DE LEY 

3' Praktische oefeningen .................... J. DE LEY 14-16 

4. De fysiologie der planten, partim: 
moleculaire biologie ...................... W. FIERS 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen .................... W. FIERS 120 uur/jaar 

5. De fysiologie der planten, partim: 
algemene genetica ........................ J. SCHELL 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ···················· J. SCHELL 120 uur/jaar 

6. De fysiologie der planten, partim: · 
radio biochemie .......................... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

6' Praktische oefeningen ... ················· C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

7. De fysiologie der planten, partim : 
histochemie ··············· .............. R. VERCAOTEREN 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ···················· R. VERCAOTEREN 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit: zie p. 245 

I 

(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 



N 
.,J::.. 
00 

Leergangen 

1~. De proefondervindelijke opvoedkunde (•) ... 

2. De geschiedenis der opvoedkunde .......... 
,, 

3. De algemene methodenleer (0
) ••••••••••••• 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea 
partim : biologie (•) ...................... 

(
0

) = wordt om de twee jaar gegeven. 
wel in 1983-1984 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE BLOCK 17-19(1) Blandijnberg, 2 

K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

Tit.: J. HOSTE Krijgslaan, 281 
Suppl. : R. DAMS 16'12 -18 (2) tien lessen S12 

H. GYSELS 161h-18(1) Led., 35 

. 
' 

I 

\ 



N 
~ 
\0 

• 

I. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

7. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de bodemkunde . 
Leergangen Titularis • .lnaandag 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. l0-11 'h 

Praktische oefeningen ................ : ... R. MARECHAL 120u. 14-18(2) 14-18(2) 

Bodemmorfologie en -classificatie I ........ J. AMERIJCKX 30 u. 10-12(2) 

Praktische oefeningen I ............. . ..... J. AMERIJCKX 60 u. 14-18(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. TA VERNIER 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 (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 
-

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 
. 

Krijgslaan, 281. S8 i 

Krijgslaan, 281. S8l 

Krijgslaan, 281. S81 



N 
VI 
'o 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting: bodemgenese en bodemclass~ficatie 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. Bodemgenese ............... . ... .' ........ R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) 

I' Praktische oefeningen .. . .. . .............. R. TAVERNIER 30 u. 11-13(1) 

2. Landevaluatie . . . ... ..... . ............... C. SYS 30 u. 10-12(1) 

2' Praktische oefeningen . .. ... .. : ........... C. SYS 30 u. 10-12(2) 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 ...... . ................. G. STOÖPS 30 u. 9-10 

3' Praktische oefeningen 11 .. . ......... . ..... G. STOOPS 60 u. 10-12 

Tit.: G. VAN-
4. Toegepaste biometrie en steekproef- STEENKISTE ·" 

technieken .............................. Suppl.: A. ROTTI 15 u. 14-15(1) 

; Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 

4' Praktische oefeningen . . . ................. Suppl. : A. ROTTI 30 u. 17-19(1) 

5. Bodemmorfologie en -classificatie 11 . ..... . . 1. AMERIJCKX 30 .u. 10-12(1) 

5' · Praktische ·oefeningen ........ ' ......... ; .. 1. AMERIJCKX 60 u. 14-1S(l) . 
I 

Tit.: R: 
6. Fysische aardrijkskunde 11 . ....... . .. : ..... TA VERNIER 30 u. 14-15 

Suppl.: \ 

6' Praktische oefeningen .................... G. DE MOOR 45 u. 16-17112 

7. Regionale bodemkunde 11 
a. deel: gematigde streken, met oefeningen 

over bodemkundige opnamen ........... R. TAVERNIER 30 u. 14-15 

a. Praktische oefeningen .......... . ....... R. TAVERNIER 60 u. 15-17 

b. deel: tropische en subtropische streken ... C. SYS 45 u. 9-12(1) 

b' Praktische oefeningen .................. C. SYS 30 u. 14-16(2) 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 2Bl. SB 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2Bl. SB 

Krijgslaan, 2Bl. SB 

Coupure, 653 · 

Coupure, 653 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2BI. SB 

Krijgslaan, 2Sl. SB 

Krijgslaa_n, 2Bl. SB 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Krijgslaan, 2Bl. SS 

Kfijgslaan, 2~Ü. ss. 



N 
Vl 

a. 

a' 

b. 

b' 

c. 

c' 

d. 

d' 

e. 

e' 

• -' 

FACUi:TEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemclassificatie 

.. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag cf.onderdag vrijdag zaterdag Plaats 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER: 

Bodemgenese ... .......................... R. TAVERNIER 45 u. op afspraak Krijgslaan 281. SS 

Praktische oefeningen .................... R. TA VERNIER 120u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

Regionale bodemkunde . · .................. C. SYS 45 u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

Praktische oefeningen .. .................. C. SYS 120u. op afspraak Krijgslaan 281. SS 

Bodemmineralogie ............ ; ........... G. STOOPS 4$ u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

Praktische oefeningen .................... ·a. STOOPS 120u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

Bodemmorfologie en -dassificatie ......... . J. AMERIJCKX 45 u. op· afspraak Krijgslaan 281. SB 

Praktische oefeningen ... ~ ................ J. AMERIJCKX 120u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

Geologie van de bodemmaterialen ....... . .. R. MARECHAL 45 u. op afsspraak Krijgslaan 281. SB 

Praktische oefeningen ............ .' ....... R. MARECHAL 120u. op afspraak Krijgslaan 281. SB 

totaal aantal uren per jaar (2) tweede halfjaar 



N 
Lil 
N 

1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

8' 

9. 

"(•) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e .Licentie in de bodemkunde, richting: bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Bodemgenese ............................ R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) 

Praktische oefeningen ..... . .............. R. TA VERNIER 30 u. 11-13(1) 

Landevaluatie .... .. .... .. ........... ····· C. SYS 30 u. 10-12(1) 

Praktische oefeningen .. . ................. C. SYS 30 u. 10-12(2) 

Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 ........................ q. STOOPS 30 u. 9-10 

Praktische oefeningen 11 .................. G. STOOPS 60 u. 10-12 

Tit.: G. VAN-
Toegepaste biometrie, en steekproef- STEENKISTE 
technieken .............................. Suppl.: A. ROTTI 15 u. 14-15(1) 

Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 

Praktische oefeningen ........ : . .......... Suppl. : A. ROTTI 30 u. 17-19(1) 

Bodemchemie ............................ A. COTTENIE 30 u. 10-12(1) 

Praktische oefeningen ... · ................. A. COTTENIE 60 u. 14-1S(l) 

Bodemfysica ......... . . . ..... : . .... . .. . .. M. DE BOODT 45 u. 14-17(1) 

Praktische oefeningen .................... M. DE BOODT 45 u. 14-1 7(1) 

Radioagrologie ....................... ... L. BAERT 15 u. 9~ -10% (2) 

Praktische oefeningen ................. . ... L. BAERT 30 u. 15-17(2) 

Bodemmicrobiologie ........... . .......... W. VERSTRAETE 30 u. 15-17(1) 

Praktische oefeningen .......... . ......... W. VERSTRAETE 15 u. 14-16(1) 

Pesticiden in de bodem ................... N. 30 u. 10-12(2) 
--- L__ __ _ 

totaal aantal uren per jaar (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan 2S1. SS 

Krijgslaan 2S1. SS 

Krijgslaan 2S1 . SS 

Krijgslaan 2S1. SS 

Krijgslaan 2S1. SS 

Krijgslaan 2Sl. SS 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 · 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 



N 
VI 
VJ 

• 

9' 

a. 

a' 

b. 

b' 

c. 

c' 

d. 

d' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting: bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis • maa~dag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Praktische oefeningen .................... R. KIPS 15 u. op afspraak Coupure, 653 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER: 

Bodemchemie ............................ A. COTTENIE 45 u. op afspraak Coupure, 653 

Praktische oefeningen ................ ~ ... A. COTTENIE 120u. op afspraak Coupure, 653 

Bodemfysica • ~ ....... 0 •••••••••••••• 0 ••••• M. DE BOODT 45 u . op afspraak Coupure, 653 

Praktische oefeningen .. , ................. . M. DE BOODT 120u. op afspraak Coupure, 653 

Radioagrologie ........................... L. BAERT 45 u. op afspraak Coupure, 653 

Praktische oefeningen .................... L. BAERT 120u. op afsspraak Coupure, 653 

Bodemmicrobiologie ..................... N. (W . 
VERSTRAETE) 45 u. op afspraak Coupure, 653 

Praktische oefeningen .................... N. (W. 
VERSTRAETE) 120u. op afspraak : Coupure, 653 

I 

I 

' 

totaal aantal uren per jaar 



N 
VI 
~ 

1. 

I, 

2. 

2' 

3. 

4. 

1. 

I, 

2. 

2' 

3. 

'(0) 

I' 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
AJgemene bodemkunde ................... 

Oefeningen over bodemanalyse ... · ....... 0 . 

Bodemmorfologie en -classificatie I ........ 
Praktische oefeningen ....... 0 ............ 

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.AMERIJCKX) 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (J .AMERIJCKX) 30 u. 17-19(1) Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (J .AMERIJCKX) 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (J .AMERIJCKX) 60 u. 14-IS(2) Krijgslaan 2Sl, SS 

N.(R.TAVERNIER 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 2Sl. SS. 

N. (R.T A VERNIER 90 u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

N. (C. SYS) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 2S1. ss. 

N. (F. SNAC~N) 45 u. 9-12(2) Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (F. SNACKEN) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 2S1 . SS 

N. (W.DE B,mUCK) 15 u. 11-12(1) Krijgslaan 2S1o SS 

N. (W .DE BREUCK) 30 u. 14-16(1) Krijgslaan 2S1. SS 

N. (R.MARECHAL) 45 u . Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (R.MARECHAL) 120u. Krijgslaan 2S10 SS 

N. (J.AMERIJCKX) 30 u. 10-12(1) Krijgslaa!l 2Sl. SS 

N·. (J .AMERIJCKX) 60 u. 14-IS(l) Krijgslaan 2Sl. SS 

N. (R.TAVERNIER) 45 u. 9-12(1) Krijgslaan 2Slo SS 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
VI 
VI 

I 

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 en subtropische streken ... 

b' P·raktische oefeningen .................. 

6. Bodemmineralogie, met inbegrip van de· 
micropedologie I ......................... 

6' Praktische oefeningen .......... . ... . ..... 

7. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 ........................ 

7' Praktische oefeningen .................... 

8. Bodemgenese .................. ; ......... 

8' Praktische oefeningen ... . ................ 

9. Landevaluatie ........................... 
9' Praktische oefeningen .................... 

10. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken ....... ........ ... ........... . 

---

{o) 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. (R.TAVERNIER) 45 u. 14-17(1) Krijgslaan 281. S8 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 14-15 Krijgslaan 281. S8 

N. (R.TAVERNIER) 45 u. 16-17 'h Krijgslaan 281 . S8 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 14-~5 Krijgslaan 281. S8 

N. (R.TAVERNIER) 60 u. 15-17 Krijgslaan 281. S8 

N. (C. SYS) 45 u. 9-12(1) Krijgslaan 281. S8 

_N. (C. SYS) 30 u. 14-16(2) Krijgslaan 281. S8 

N. (G. STOOPS) 30 u. 14-15 Krijgslaan 281. S8 

N. (G. STOOPS) 60 u. 15-17 Krijgslaan 281. S8 

N. (G. STOOPS) 30 u. 9-10 Krijgslaan 281. S8 

N. (G. STOOPS) 60 u. 10-12 Krijgslaan 281. S8 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 9-11(1) Krijgslaan 281, S8 

N. (R.TAVERNIER) 30 u. 11-13(1) Krijgslaan 281. SS 

N. (C. SYS) 30 u. 10-12(1) Krijgslaan 281. S8 

N. (C. SYS) . 30 u. 10-12(2) Krijgslaan 281. S8 

Tit : : N. (G. VAN 
STEENKISTE) 
Suppl. : A. ROTTI 15 u . 14-15(1) Coupure, 653 

---

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



N 
VI 
0\ 

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, 653 

N. (A. COTTENIE) 30 u. 10-12(1) Coupure, 653 

N. (A. COTTENIE 60 u. 14-18(1) Coupure, 653 

N.(M.DE BOODT) 45 u. 14-17(1) Coupure, 653 

N.(M .DE BOODT) 45 u. 14-17(1) Coupure, 653 

N. (L. BAERT) 15 u. 9% -10lf: (2) Coupure, 653 

N. (L. BAERT) 30 u. - 15-17(2) Coupure, 653 

W. VERSTRAETE 30 u. 15-17(1) Coupure, 653 

W. VERSTRAETE 15 u. 14-16(1) Coupure, 653 

N. 15 u. 10-12(2) Coupure, 653 

N. 15 u. ~ Coupure, 653 

eerste halfjaar · (2) tweede halfjaar 



N 
Vl 
-.) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
l 

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 ....... . ... . .. . . C. DE BRUYNE 8%-1014 

2. De beginselen van cytologie en embryologie . N. 15 uur/jaar ~ 

2' Praktische oefeningen .................... N: 15 uur/jaar 

3. Evolutieleer .......................... . .. J. DE HEINZELIN 10-11(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 14e - 15e week van 2e 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 10-1 Ph (1) 

Tit. :. W. GOM ES 10Y2 -12 Y2 
7. Beginselen van fysische scheikunde ...... . .. Suppl.: W. RIGOLE (3) 

c. Voor alle studenten: 
8. · Structuur van organische macro-moleculen .. J. STOCKX 8% -lOit'z (2) 

8' Praktische oefeningen . .............. . .... J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 uur /jaar) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste helft van 1 e semester 

Plaats 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Krijgslaan, 281, SS 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281, SI 

Led., 35 

Led., 35 



N 
VI 
00 
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. FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9 . . Moleculaire biologie ..................... W. FIERS 17-lS'h 17-18'h 

9' Praktische oefeningen ··················· W. FIERS alle vrije uren tijdens 1 e - 4e week van 2e semester (90 uur /jaar) 

10. Algemene en moleculaire microbiologie .... J. DE LEY 8112 -10112 (2) 

10' Praktische oefeningen .................... J, DE LEY alle vrije uren tijdens ge - 9e week van 2e semester (45 uur/jaar) 

11. Algemene genetica ...................... J. SCHELL 12-13112 1 7 - 1 8V2 

11' Praktische oefeningen ................... J. SCHELL alle vrije uren ·tijdens 5e - 7e week van 2e semester (60 uur /jaar) 

12. Aanvullingen der biochemie .............. L. VANDENDRIESSCHE 17-18'12 11'h-121h(l 

alle vrije uren tijdens we - 12e week van 2e semester 
12' Praktische oefeningen ................... L. V ANDENDRIESSCHE (45 uur/jàar) 

/ 

I 

-

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste helft van 1 e semester 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
VI 
\0 

1. 

2. 

Leergangen 

De regionale bodemkunde ............ . ... 
De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19• eeuw .............. . ........ 

: 

. , 

: 
~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Facultatieve cursussen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. TA VERNIER 14-15V:! ' Krijgslaan, 281, SS 

J.B. QUINTYN 9-lOV:! Korte Meer, 9 

t 

ï 

I 



N 
. 0"1 

0 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag j donderdag] vrijdag I zaterdag 

R. DELANGHE 
1. Distributies op variëteiten ........................ F. BRACKX 30 u. na afspraak 

2. Inleiding tot de af standswaarneming .......... M. ANTROP 22Ytu na afspraak (2) 

3. Oplosbaarheidsgedrag van natuurlijke en -
synthetische calciumfosfaten .................... R. VERBEECK 15 u. na afspraak (2) 

4. Keritfissie ............................................. E. JACOBS 15' u. na afspraak (2) 

5. De theorie der vage verzamelingen en haar 
toepassingen .. : ...................................... E. KERRE 15 u. na afspraak ( ~) 

6. De studie van de dierresten uit archeolo-
gische vindplaatsen (3) ............................ A. GAUTHIER 25 u. 

I 
na afspraak 

6' Praktische oefeningen (3) ........................ 10 u. na afspraak 

7. Spectroscopie van fissieproducten ............. D. DE FRENNE 15 u. na afspraak (2) 

R. VAN 

I I 
14~-15 I 

I I s. Ex~rimentele fotonucleaire natuurkunde ... DE VIJVER 15 u. (I) 

9. Geologie en petrografie van inheems natuur-
lijke bouwstenen in onze historische monu- R. NIJS 
menten ................................................ G. DE GEYTER 10 u. na afspraak (2) 

f---

9' Praktische oefeningen ............................ . . 5 u. 

10. Kernstruktuur met behulp van zelfconsisten-
te methoden ......................................... M. WAROQUIER 15 u. na afspraak (1) 

11. Recente ontwikkelingen in eiwitstructuur- J. VAN 
onderzoek ............................................ BEEUMEN 15 u. na afspraak 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(3) = voorbehouden aan licentiestudenten uit de faculteit wetenschappen en uit de faculteit van de letteren en wijsbegeerte, sectie : archeologie 

Plaats 

Galglaan, 2 

Krijgslaan, 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1 
S12 

Proeftuinstr., 42 

Galglaan, 2 

Krijgslaan 2S1, SS 

Krijgslaan 2S1 , SS 

Proeftuinstr., 42 
1 

I 

Proeftuinstr., 42 1 

! 

I 

Krijgslaan 2S1, SS • 

., 

I 

Proeftuinstr., 42 

Led., 35 



N 
0'1 

12. 

13. 

14. 

Leergangen 

Niet-standaard modellen van de Peano-
rekenkunde .......................................... 

Fotochemie en zonoe-energie : .................. 

Recente ontwikkelingen in de eindige meet-
kunde ................................ . .......... ...... 

. . 

-
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
Academisch Ziekenhuis 

De Pintelaan 185 -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 landheelkunde 
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 
- schoolhygi~ne 

- sociale hygiëne 
- radioprotectie 
Licentie in de arbeidsgeneeskunde 

- Aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde 
. ~ Licentie in de sportgeneeskunde 

- Aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
- Licentie in de Vf!rzekerJngsgeneeskunde 
- Doctoraat in de tandheelkunde 
- Aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim: in vitra-testen 
- Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne 

geneeskunde 
- Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de radiothera

pie ~n kerngeneeskunde 
Doctoraat in de bio-medische wetenschappen 
Speciaal doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde . 

. TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot het examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van aanvullend 

onderwijs in de anesthesiologie en van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde, van de graad van geneesheer-

(*) Bedoelde wetenscha.ppelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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hygiënist, van het getuigschrift ·voor aanvullend onderwijs in de sport
geneeskunde, van het diploma van onderwijs in de kerngeneeskunde voor 
geneesheer-specialist in de interne geneeskunde en van het diploma van aan
vullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim in vitra-testen (**): de hou
ders 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 geneesheér-specialjst in de radiotherapie en kern
geneeskunde: de ~ouder van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
doctor in de genees- heel- en verloskunde alsmede van een erkenning van 
geneesheer-specialist in de radiotherapie en kerngeneeskunde of geneesheren 
in opleiding in deze specialiteit (***). 

3) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de verzekeringsgeneeskunde: 
de houders van .een getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekerings
geneeskunde. 

4) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de sportgeneeskunde: de hou
ders van een getuigschrift van aanvuilend onderwijs in de sportgeneeskunde. 

5) Tot het examen tér verkrijging van de graad van doctor in de tandheelkunde: 
zij die sedert tenminste twee jaar houder zijn van een wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde. 

6) Tot het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de bio-medische 
-...... 

wetenschappen worden toegelaten: .de houders van een Belgisch wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel en verloskunde. 

7) Tot het examen ter verkrijging van de graad van speciaal doctor in de genees-, 
· heel- en verloskunde worden toegelaten: de houders van een wettelijk of 

wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel en verloskunde, uit
gereikt door een Belgische universiteit of door een daarmede- bij toepassing 
van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden - gelijkgestelde inrichting, of door één
van de examencommissies van de Staat waarvan 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 
der genees-, heel- en- verloskunde. Haai 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 jaár studie. Behalve de 
theorètische cursussen, moeten de studenten gedurende de ganse tijd van het 
doctoraat, regelmatig klinis.che lessen volgen. Het vierde jaar is helemaal 
.gewijd aan 'de praktijk, daar de studenten een stage moeten volbrengen, hetzij 
als intern in een hospitaal, hetzij als stagiaire in de universitaire klinieken of, 
eventueel in andere klinische diensten die vooraf door de Faculteit werden 
aangenomen. 

(**) Deze laatste studie is alleen toegankelijk voor de houders van een brief waarin bevestigd wordt 
dat zij zich specialiseren in de klinische biologie, partim: klinische scheikunde . 

(***) Bij de inschrijving moet een brief voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat zij zich ge
durende ten minste 3 jaar hebben gespecialiseerd in de radiotherapie. 
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2. Het enig examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. 

3. Het examen voor het behalen van de wete'nschappelij ke graad van licentiaat in 
de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. Het examen 
omvat het indienen en het verdedigen van een proefschrift over een door de exa
mencommissie aangenomen onderwerp (besluit van de Raad van Beheer van 
16 september 1969. (*) 

4. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend onderwijs in 
de anesthesiologie kan na twee jaar studie worden afgelegd. 

5. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend onderwijs in 
de verzekeringsgeneeskundé of sportgeneeskunde kan na éé-n jaar studie worden 
afgelegd. 

6. Het examen tot het bekomen van de licentie in de verzekeringsgeneeskunde of 
sportgeneeskunde kan ten vroegste in het academisch jaar, volgend op datgene 
waarin het in nr. 5 hierboven genoemd. overeenstemmend getuigschrift werd 
bekomen, worden afgelegd. . 
Het examen omvat het 1indienen en het verdedigen van een verhandeling over 
een origineel onderwerp dat betrekking heeft op de verzekeringsgeneeskunde of 
de sportgeneeskunde. 

7. Het , examen tot het behalen van het diploma van aanvullend onderwijs in de 
kerngeneeskunde, pai'tim: in vitro-testen kan pas na 1 jaar studie worden af
gelegd en nadat de voorziene stag~s volbracht werden. 

8. Het examen 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 voorziene stages volbracht werden. 

9 Het examen tot het behalen van het getuigschrift van onderwij-s in de kern
geneeskunde voor geneesheren-specialist in de radiotherapie en kerngenees
kunde of geneesheren in opleiding in deze specialiteit kan pas na 1 jaar studie 
worden afgelegd en nadat de voorziene stages volbracht worden. -

10. Het exame~ ter verkrijging van de graad van· doctor in de bio-medische weten
schappen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronke
lijk en onuitgegeven proefschrift en van een stelling, beide door de examencom
missie aangenomen. Het mag slechts ·worden afgelegd ten vroegste drie jaar na 
het behalen van de graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en dit 
overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd besluit van de Raad ~an 
Beheer v'!n de Rijksuniversiteit van 11 juli 1973. 

11. Getuigschrift van specialist 
De Faculteit van de Geneeskunde kent getuigschriften ·toe van specialist op ver
schillende gebieden aan houders van het diploma van doctor in de genees-, heel_
en verloskunde die gedurende bepaalde tijd als full-time assistent werkzaam.zijn 
geweest in hierna vermelde diensten en voldoening hebben geschonken. Het 
aantal op te leiden kandidaten is beperkt en de toestemming van de hoogleraar -
hoofd van dienst wordt voor ieder geval afzonderlijk vereist. De duur van het 
full-time assistentschap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld: 

(*) Studies alleen toegapkelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling: 
arbeidsgeneeskunde. ' 
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Inwendige geneeskunde: 5 jaar 

Cardiologie : 
Gastro-enterologie: 
Pneumologie: 
Nefrologie: · 
Endokrinologie: 

2 jaar na 3 jaar inwendige geneeskunde 

Hematologie: 
Geriatrie: 
Reumatologie: 

{ 
partim: pathologische anatomie: 4 jaar 

Klinische biologie: 
partim: klinische scheikunde: 5 jaar 

Beroepsziekten: houder van het diploma van geneesheer-hygiënist afdeling arbeids
geneeskunde na 5 jaar inwendige geneeskunde. 

Chirurgie: 6 jaar. 
Neurochirurgie: 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen en 1 jaar algemene 

heelkunde. 
Plastische chirurgie: 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 
Kindergenees~unde: 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 erkenningscommis
sie 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-Radiumtheràpie en kerngeneeskunde: 6 jaar. 
Radio-Radiumtherapie: 4 jaar. 
Fysische geneeskunde en readaptatie: 4 jaar. 
Neurologie: 3 jaar. 

· Psychiatrie: 3 jaar. 
Neuro-ps~chiatrie: 5 jaar. 
Dermatologie: 4 jaar. 
Anesthesiologie: 5 jaar (op het einde van het tweede jaar moet het getuigschrift 

van speciale studiën in de anesthesiologie behaald worden). 
Stomatologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie tandheelkunde. 

C) De studiën in de tandheelkunde. 

1. De kandidatuur in de tandheelkunde bereidt voor op de studie der tandheel
kunde. Haar programma behelst twee examengedeelten en tenminste twee jaar 
studie. 

2. De vakkeri van het examen van de licentie in de tandheelkunde lopen over drie 
examengedeelten en tenminste drie jaar studie voor de kandidaten in de tand
heelkunde, en voor de kandidaten in de geneeskundige wetenschappen. 
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3. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verlos
kunde 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 t.andheelkunde 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift, waarvan het onderwerp door de examencommissie 
werd aangenomen. 

D) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs . / 

Worden toegelaten tot het examen van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, 
zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende 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 I maart 1950). Het omvat het indienen en het openbaar verdedi
gen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellin
gen, alsmede het geven van een openbare les. 

E) Speciaal doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de wettelijke of 
wetenschappelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde 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. 

«CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING» 

Het Centrum voor Huisartsopleiding houdt zich bezig met het onderwijs, het 
wetenschappelijk onderzoek en de informatieverspreiding van de huisartsfunctie 
binnen de eerste-lijns gezondheidszorg. 
In deze studiegids belichten we alleen het onderwijs. 
De onderwijsactiviteiten van het Centrum omvatten A. de basisvorming, B. de spe
cifieke huisartsvorming en C. de permanente navorming. 

A. De basisvorming richt zich tot alle toekomstige artsen en wil het inzicht geven in 
het morbiditeitspatroon en de methoden in de huisartsgeneeskunde. Dit onder
wijs richt zich tot alle studenten van 1 e, 2e en 3e doctoraat in de vorm van 
1) hoorcolleges, 2) se111inaries en 3) geïntegreerde klinische lessen. 

1. Hoorcolleges belichten de klinische, psychologische, sociologische, relatio
nele, administratieve, juridische, ethische en practische problemen die het 
functioneren als huisarts met ~ich meebrengen. 

Deze cyclus loopt over twee jaar en richt zich tot 1 e en 2e doctoraat à 
rato van één uur per week. 
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2. Seminaries bestaan uit de voorstelling _ door een huisarts van concrete 
probleem-situaties. De Docent Huisartsgeneeskunde begeleidt deze gevals
bespreking, eventueel samen met andere hulpverleners. 

Dit gebeurt éénmaal per week voor de studenten van het 2e doctoraat 
(1 u.) en éénmaal per week voor de studenten van het 3e doctoraat 
(lu1/2). 

3. Bij de Geïntegrèerde Klinische Lessen belichten huisarts en specialist in 
samenspraak de geneeskundige aspecten in een klinische les. 

Dit gebeurt éénmaal per week met een hoogleraar uit de Interne Genees
kunde, en éénmaal met een hoogleraar uit een andere discipline._ 
Deze klinische lessen zijn bedoeld voor studenten van 2e en 3e doctoraat. 

B. De specifieke huisartsvorming omvat een universitair en een post-universitair 
gedeelte. 

1. Het universitair gedeelte bestaat uit à) een stage bij een huisarts, b) «terug
komdagen» en c) theoretische lessen. 

a. De stage bij een huisarts duurt één of twee maanden en zal door het Cen
trum begeleid worden. 

b. De terugkomdagen maken deel uit van de stage. 
'Tijdens hun stage komen de studenten in vaste groepen tweemaal per 
maand gedurende een dag naar het Centrum. Onder begeleiding van de 
Docent en van één of meerdere stafleden behandelen zij samen problemen 
of vragen die tijdens hun stage zijn gerezen. 

c. De theoretische lessen willen de specifieke problemen van de huisartsge
neeskunde diepergaand belichten. Het Centrum zal ze, in overleg met 
verschillende specialisten, voorbereiden. 

I 

2. De daaropvolgende post-universitaire specifieke bijvorming zal inhoudelijk 
worden uitgewerkt, aansluitend bij de officiële erkenningscriteria voor huis
artsen. 
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(I) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

te Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

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

Led., 35 
Proefondervindelijke natuurkunde .............. 0 _. SEGAERT 67'12 u. 10-1Ph 8Yz -10 Aud. 1 

0. SEGAERT 
10-ll'h (2) -

Praktische oefeningen (*) .......................... 6Th u. 14-18(1) 11 '12 -13(1) 14-18(1) Led., 35 

Algemene scheikunde, partim: N. (G. VAN 15-17'12 (1) 8'/z -10 11'h -13(1) 
anor:ganische ........................................... DER KELEN) 52'12 u. (1) Led., 35 

Pràktische oefeningen (*) .......................... 
N. (G. VAN 
.DER KELEN) 32 u. 14-18(1) 14-18(1) 14-18(1) 14-18(1) Led., 35 

Algemene scheikunde, partim: 11%-13 8'h -10 
organische ............................................ ·E. GOETHALS 60 u. 10-11 (2) (2) ' (2) Led., 35 

Krijgslaan, 281 
Praktische oefeningen (*) .......................... E. GOETHALS 40 u. 14-18(2) 14-18(2) 14-18(2) S4 bis 

N. 10-1l'h (2) 8'h -10(1) 
Dier- en plantkundige biologie ................... (P. DE RYCKE) 60 u. 8'h -10 10-ll'h (2) Led., 35 

N. 
Praktische oefeningen (*) .......................... (P. DE RYCKE) 30 u. 16-18(2) 14-16(2) Led., 35 

Medische statistiek .................................. P. DINGENS 20 u: 10-11 '12 (1) Led., 35 

Praktische oefep.ingen (*) ................ .. ........ P. DINGENS 20 u. 14-16(1) 14-16(1) 14-18(1) Krijg'slaan 281, S9 

8'12 -10(1) 
Algemene weefselleer ............. _ .................. N. 45 u. 11-13(1) A.Z. Aud. D 

Praktische oefeningen (*) .......................... N. 24 u. 14-18(2) 14-18(2) Pasteurlaan, 2 

Beginselen van de psychologie ............. : ..... A. EVRARD 30 u. 10-11(1) A.Z. Aud. D 
.. 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) . = naargelang de groep (!) totaal -aantal uren per cursus 



N 
-J 
0 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

· 2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 15 Y:! -16% (2) 15 1h -16'/z (2) 15'/z - 16~ (2) 15Vz -16~ 

lichaam, deel I : osteologie ... . . : . . ............ . ... N. 120u. 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) 17-18(1) 

I' Praktische oefeningen , ............. ................. N. 60 u. 

2. Bijzondere weefselleer ................... ; .. . ....... N. 45 u. U~ -13(1) 1 }lj2 -13(1) 

2' Praktische oefeningen ........ . ..................... N. 24 u. 

A. DE 
3. Algemene fysiologie ... ............................... HEMPTIN~ ·.· ·. 37vz·u 11 !f2 -13(1) 8~ -10(1) 8~ -9~ (2) 

·~ ... 

A. DE 
3' Praktische oefeningen ........................ . ..... HEMPTINNE 22 1h u na afspraak 

4. Algemene biochemie ... . .. . ............ . .. 
1 
•••••••••• 

L. VANDEN-
DRIESSCHE 45 u. 10-11 Yt (l) 10-1 Ph _(2) 

L. VANDEN- 14-17 14-17 
4' Praktische oefeningen .............................. DRIESSCHE 45 u. (2) (2) 

5. Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer . J. SCHELL 22 Yt u 10~ -11~ (1) -
6. Menselijke fysiologie, deel I ...................... I. LEUSEN 67~u 81h -10(2) . 8 Y:! -11(2) 

6' Praktische oefeningen .............. . .. ......... . ... I. LEUSEN 22~u 

7. Eerste hulp bij ongevallen ..... . ............ . ...... G. ROLLY 10 u. 10~-12(1) 

7' Praktische oefeningen .. . ........................... G. ROLLY 10 u. 14~17(*) 14-17(*) 14-17(*) 

L. VANDEN 
8. Bijzondere menselijke biochemie .......... . ..... DRIESSCHE 45 u. 10-11% (2) 10-11%(2) 

L. VANDEN-
8' Praktische oefeningen ................ .............. DRIESSCHE 45 u. 14-17(2) 14-17(2) 

II. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Bijzondere lessen over cytologie en 

microtechniek ......................................... N. 120u. 

(*) in groepen (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

- A.Z. , Aud. E 

A.Z. 

Led., . 35 

Led., 35 

Led., 35 

A.Z., Aud. E 

A.Z., Aud. Psych. 

A.Z., Aud. B . 
A.Z. 

Led., 35 

- Led., 35 

Godsh., 4 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Bacteriologie en algemene immunologie, met 
inbegrip van beginselen van parasitologie .... E. NIHOVL 30 u. 81/z-10(1) 8!4-10!4 (1) 

9-11(4) 
Praktische oefeningen ............................. 15 u. 14 !4 -17(5) 14!4-17(5) 14Y2-17(5) 14Y2-17(5) 

Beginselen van embryologie ...................... N. 45 u. 9-12(1) 

Stelselmatige ontleedkunde van het 
menselijk lichaam, deel 11 ....................... N. 37 !-'2 u. 17-18 17-18 

Praktische oefeningen ............................. 135u. 15-18(1) .15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) 

Topografische ontleedkunde .................... N. 22\4 u. 14-15(3) 14-15(3) 14-15(3) 

Menselijke fysiologie (deel 11) ................... I. LEVSEN 67!4 u. 8Y2-1ûlt~ 8Y2-10 3f.. 

Praktische oefeningen ............................. 22!4 u. 14-17(1) 14-15(1) 14-17(1) 

Medische fysiologie , ............................... I. LEVSEN 45 u. 

Fysische propaedeutica en gesprekstechniek . F. BARBIER 15 u. 11-12\4(1) 

Praktische oefeningen ............................. 30 u. 

Klinisch-fysiologische seminaries ................ I. LEVSEN 15 u. 

Medische biochemie ............................... E. LACROIX 15 u. 11-12(2) 

Psychologische en maatschappelijke 
aspecten van gezondheidszorg, 
a. partim : medische psychologie ............... A. EVRARD, 15 u. 9-10(2) 

a' Praktische oefeningen ......................... 20 u. 

totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) eerste helft 2e halfjaar 
5 weken in januari en februari (5) = vanaf februari tot einde maart 

Plaats 

A.Z. 
Aud. Blok A 

A.Z. 
Pract. Blok A 

Pasteurdreef, 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

A.Z. Blok B 
Aud. E 

A.Z. 

A.Z. Aud. C 

A.Z. Blok B 
Aud. E 

A.Z. 
Aud. D 



N 
-...) 

N 

(1) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

10%-12'4· 
b. partim: medische sociologie ................. M. VAN 22\.lu. (1) 

VAERENBERGH 
b' Praktische oefeningen ......................... 20 u. 

c. partim: maatschappelijke gezondheidszorg K. VUYLSTEEK 10 u. 10-11(1) 

c' Praktische oefeningen .......... ·: .............. 20 u. 9-11(2) 

-

•, 

I 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats I. 

A.Z. Aud. C 

A.Z. Aud. C 
Aud. Blok A 

9-12(2) bezoeken 

\ 



N 
-..) 
w 

FACULTEIT VAN DK GENEESKUNDE 

\ 
te Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(/) Cursussen waarover examen wordt 

afgenomen na het Je doctoraat. 
1. Pathologische ontleedkunde ............ . ........ H. ROELS 45 u. 12-13 

1' Praktische microscopische oefeningen ........ 30 u. 8-10(2)(3) 14-17(2)(3) 8-10(2)(3) 

2. Pathologische fysiologie en biochemie .. . ..... N. 30 u. 

2' Praktische oefeningen .................. . .......... 15 u. 

3. Bacteriologie, met inbegrip van de beginse-
len der parasitologie en de profylaxie der 

; 
besmettelijke ziekten en hygiëne in verband 
met de microbiologie .............................. E. NIHOUL 45 u. 14-15(1) 1034-12(1) 

3' Praktische oefeningen ............................ . 30 u. 8-10(2)(3) 14-17(2)(3) 8-10(2)(3) 

4. Radiologie, met inbegrip ván de radio- E. VAN DE 
diagnose .............................................. VELDE 22Y:u. 

4' Praktische oefeningen (in groepen) ............ 30 u. 16Y:-18(2) 

N. (DE 
5. Algemene farmacologie ............. ............... SCHAEPDRYVER) 90 u. 8-10(1) 8-10(1) . 

.5' Praktische oefeningen ............................. 30 u. 14-18(1)(3) 

6. Algemene heelkunde : partim b.,ewegings- Tit.: 
stelsel en bijzondere heelkunde : H. CLAESSENS 35 u. 14-16 

partim bewegingsstelsel ........................... Suppl. : E. VEYS 10 u. 

7. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim : gezondheidsleer .......................... K. VUYLSTEEK 15 u. 14-15 

7' Pralüisc.he oefeningen ............................. 30 u. 14-18( 1 )(3) 

(
0

) = eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 
(*)Plaats = A.Z. 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag ;;a terdag Plaats(*) -

12-13 Aud. Blok A 

8-10(1) Aud. E. Blok B 

16-17(2) 

Di.: Aud. Blok A 
Do.: Aud. D 

14-15lh(l) Aud. C 

Di.&Vr.:Aud.[ 
8-10(2) Do.: Aud. Blok A 

' Do.: Aud. D 
16-17(1) Vr.: Aud. E 

·Blok B 

Aud. Blok A 

Aud. Blok A 

(3) = in groepen 



N 
-....) 

~ 

8. 

9. 

10. 

11. 

11' 

12. 

(IJ) 

13. 

(0) 

Leergangen 

Medische psychologie ............................. 

Bijzondere ziektenleer en bijzondere thera-
pie van de geestesstoornissen - 1 e deel ....... 

Algemene psychopathologie ..................... 

Biochemische propaedeutica ..... _ ................ 

Praktische oefeningen .............................. 

Huisartsgeneeskunde, partim .................... 

Cursussen waarover examen wordt ajgeno-
men na het 2e doctoraat 
Bijzondere ziektenleer en bijzondere thera-
pie der inwendige ziekten ( 1 e deel) ............ 
- Ziekten van het bloedsomloopstelsel ..... 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie ................... 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer ..................................... 

- besmettelijke ziekten .......................... 

__.:. .ziekten van het spijsverteringsstelsel ...... 

- ziekten van het ademhalingsstelsel ........ 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten .............. , ...................... 

- nierziekten ....................................... 

totaal aantal uren per cursus (*) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

te Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats(*) 

N. 15 u. 14-15(2) Aud. Blok A 

E. VERBEEK 15 u. 

15-16(1) 
N. 30 u. 14-16(2) Aud. Blok A 

R. WIEME 30 u. 10-12(1) Aud. D 
I 

135u. 8-10(2)(3) 14-17(2)(3) 8-10(2)(3) 

R. DE SMET 15 u. 11-12(2) Aud. Blok A 

~ 

R. PANNIER 10-l I 10-11(2) 
-

12-13 
N. 90 u. 16%-1'8 16Yz-18 14-15(2) 

F. BARBIER 

M, VAN DER 
STRAETEN 

A. VERMEULEN 

I 
S. RINGOIR 

A.Z. (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) in groepen 



N 
-....] 
Vl 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

te Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

14. De kliniek der kinderziekten (Ie deel) ........ I J. LEROY 

(///) Cursussen waarover examen wordt afgeno
men na het 4e doctoraat 

15. Gemengde kliniek algemene chirurgie met 
uitsluiting van de chirurgie van het bewe
gingsstelsel - Ie jaar + huisarts 

klinisch werk chirurgie 
klinisch werk huisarts .......................... I F. ·DEROM 

16. Gemengde kliniek interne geneeskunde .+ 
huisarts 

(0) 

Klinisch werk interne geneeskunde ........ . 
Klinisch werk huisarts · 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel ... I R. PANNIER 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie .............. . 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief I N. 
voedingsleer ......... . 

- be~mettelij ke ziekten 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel ... I F. BARBIER 

M. VAN DER 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ..... I STRAETEN. 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten 

- nierziekten 

totaal aantal uren per cursus (2) 

A. VERMEULEN 

S. RINGOIR 

tweede halfjaar 

30 u . 

15 u. 
1 u. 

15 .u. 
7 'h u. 

16Vz-18 

11-12 
15 Yz -16Vz 

10-11 
12-13 

16112 -18 

11-12(2) 

12-13(2) 

14-15(2) 

10-11(2) 

zaterdag Plaats 

A.Z., Aud. D 



N 
-..l 
0'\ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
; 

te Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I7. Ge~e~gde klinie~ ~edi~trie + huisarts J. LEROY 
khmsch werk pedtatne ......................... I5 u. 
klinisch werk huisarts .. -........................ I u. 

I8. De geneeskundige kliniek - Ie jaar 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel ....... R. PANNIER 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie ................... I6 ih -I8 I0-11 I0-11(2) 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief N. 45 u. I2-I3 I4-I5(2) 
voedingsleer ................ . ................. . .. I6 ih -I8 

- besmettelijke ziekten .......................... 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel ...... F. BARBIER 

M. VAN DER 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ........ STRAETEN 

- ziekten van de inwendige klieren en 
· / 

~ bloedziekten ..................................... A. VERMEULEN 

- nierziekten ....................................... S. RINGOIR 

I9. Kliniek voor kinderziekten - Ie jaar .......... J. LEROY 30 u. 

(IV) Klinisch werk, laboratoriumonderzoek en 
lijkschouwingen: zie pp . 

. te verrichten (in groepen) in de klinieken en in de 
laboratoria die in de faculteit der geneeskunde 
ten behoeve van het doctoraat fungeren 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
zie pp. 286-288 

- (0) totaal .aantal uren per cursus (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

A.Z. 
Aud. D 

--

i 

' 



N 
-..) 
-..) 

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. 11-12(1) 
1. Theoretische verloskunde 

a. Theorie ............................................. M. THIERY 12-13(1) 12-13 9-10(1) 

a' Praktische oefeningen ......................... M. THIERY 30 uur/jaar 

2. Radiologie met inbegrip van de radio-diagnose 
a. · Theorie ..... . ..... . .. ........... . ................... E. VAN DE VELDE 15-161!2(1) 

a. Praktische oefeningen (in groepen) ... . ..... E. VAN DE VELDE 30 uur/jaar 

3. Farmacodynamie '-

a. Theorie ............................................. A. DE SCHAEPDRYVER 11-12(1) 10-11(1) 11-12(1) 

a' Praktische oefeningen ................... . ..... A. DE SCHAEPDRYVER 30 uur/jaar 

4. Kliniek voor kinderzi.ekten (2e deel) ............ J. LEROY 15Yz-16Yz 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzonden~ therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim :. 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ........ R. PANNIER 16Yz-18Yz 16Yz-18 10 uur/jaar theorie 

-algemene begrippen van de inwendige 

}N. } 1614-18 
ziekten, inclusief geriatie ....................... 

· - ziekten van de stofwisseling, inclusief 16Yz-18 20 uur/jaar theorie 
voedingsleer ...................... · ................. 

- besmettelijke ziekten ............................ 

- ziekten 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-
zit';kten .. ............................................ A. VERMEULEN 30 uur/jaar theorie '(0

) 

(1) eerste halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren (*) A.Z. 

zaterdag Plaats(*) 

Vr.: Aud. D 
Ma. & Woe.: 

Aud. C 

Aud. D 

Aud. E 

Aud. D 

I 

I 

Aud. D 
I 

I 

• < 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

- nierziekten ............................ . ........ . ... S. RINGOIR 30 - ~ur/jaar theorie (0
) 

6. · Algemene heelkunde uitgezonderd bewegings· 
stelsel en bijzondere heelkunde uitgezonderd 10·13(2) 
bewegingsstelsel : theorie .. ......................... F. DE ROM 12-13(1) 

7. Medische psychologie en algemene ' 
psychopathologie, partim : algemene 
psychopathologie ....................... . ............ N. 20 uûr/jaar 15Yz -16Yz (2 

8. Biochemische propaedeutica 16Yz·17Yz 
a. Theorie ............................................. R. WIEME (22Yz uur/jaar) (2) 

a' Praktische oefeningen .......................... R. WIEME 75 uur/jaar 

(11) Cursussen waarover examen wordt ajge-
nomen in het Je doctoraa( 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties_ (1 e deel) ................. H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14Yz-15 1h 

10. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de geestesstoornissen - 1 e deel .............. E. VERBEEK 151h -161,.2 

(III) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het 4e doctoraat 

11. Neurologische kliniek, 1 e jaar .................... H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14Yz-15Yz 

12. Chirurgie van het bewegingsstelsel, t.e jaar .. H. CLAESSENS 8-9(2) 

13. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de 
chirurgie van het bewegingsstelsel, 1 e jaar: 
klinische lessen ....................................... F. DEROM (20 uur/jaar) 12-13 16-17 

14. De geneeskundige kliniek, te jaar (210 uur) 
partim: R. PANNIER 10-11 10-11 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ........ 12-13 45 uur theorie + 45 uur prak. oef. ( 0

) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren (*) A.Z. 

Plaats (*) 

Aud. D 

Aud. D 

Aud. C 

Aud. Psycho. 

Aud. C 

Aud. C 

Aud. D 

Aud. D 



N 
-.....) 
\0 

Leergangen 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie .............. . 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer ......... . 

- besmettelijke ziekten 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis 

}N } 
F. BARBIER 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

10-11 
12-13 

10-11 

45 uur theorie + 45 uur prak. oef. ( 0
) 

I 10-11 I I 10-11 I 
15 uür theorie + 45 uur prak. oef. ( 0

) 

zaterdag 

I 

- ziekten van het ademhalingsstelsel .......... I M.VAN DER STRAETEN (
0

) 30 u'ur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten 

___..: nierziekten 

15. Obstetrische kliniek, 1 e jaar 

16. Kliniek voor kinderziekten, 1 e jaar 

A. VERMEULEN 

S. RINGOIR 

M. THIERY 

1. LEROY 

17. Huisartsgeneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.---
a. theorie ... . .......................................... R. DE SMET 

I 10-11 I 1 10-11 I I 
15 uur theorie + 45 uur prak. oef. C) 

(
0

) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

12-13 

10-11(3) 11-12 11-12 

b. seminaries .. R. DE SMET 14%-15%(1) (30 uur/jaar) 

-c. stages 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in 
groepen), in de diensten: zie p : 282 en 283 . 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
zie pp. 286 t.e.m. 288 

R. DE SMET 

(1) eerste halfjaar (0) eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

150 uur te spreiden over de doctoraten 

(3) Aud. blok A 1 e sem. en Aud. C. 2e semester 

Plaats (*) 

Aud. D 

Aud. D 

(*) A.Z . . 



N 
00 
0 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
' . Je Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. - VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(I) Cursussen waarover,.examen wordt ajge-

nomen in het Je doctoraat. 
1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 

van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties (2• deel) ................. H. VANDER EECKEN 15 uur/jaar 

i. Beginselen van de gerechtelijke geneeskunde 
met demonstraties ................................... J. TIMPERMAN 14~-15~ 15~ -16~ 

3. Grondbeginselen van de geneeskundige . 
plichtenleer ............................................ R. DIERKENS 16~ -17~ 

4. Begrippen van bijzondere klinieken : 
a) Beginselen van de urologische kliniek met 

praktische oefeningen ........................... W. DE SY 8~-10 

b) Beginselen van de gyn_eacologische kliniek D. VANDEKERCKHOVE 16~-18 

c) Beginselen van de oor-, neus- en keel- 11-12( I) 
heelkundige kliniek .............................. P. KLUYSKENS 11-12(1) 11-12(2) 

d) Beginselen van de oogheelkundige kliniek .J. DE LAEY 13 Y2 -14!4 (1) 
12-13(2) 

e) Beginselen van de dermatologische en 15~-16~ 
syfiligrafische kliniek ........................... A. KINT (1) 10-11 

f) Fysiotherapie, partim : ratiotherapie ........ A. DE SCHRYVER 16~-17~(2) (15 uur/jaar) 

Tit.: H. CLAESSENS 
g) Fysiotherapie, met uitzondering van de Suppl. : E. VEYS 15~-16~ 

radiotherapie .. , ................................... partim : 8 uur (1) 9-10(1) 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de geestesstoornissen - 2• deel .... : ......... E. VERBEEK 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) A.Z. 

vrijdag zaterdag Plaats(*) 

Aud. C 

Aud. C 

Aud. C 

Aud. C 

(1) Aud. D 
(2) Aud. C 

Aud. C 

Di.: Aud. C 
Wo.: Aud. D 

Aud. C 
{ 

Aud. C 

11-13(1) Aud. Psych. 



N 
00 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de· genees-, heel- en verloskun-de 

Leergangen Titularis maandag ,dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim : sociale geneeskunde .................... K. VUYLSTEEK 10-11(1) 

7. Farmacotherapie ...................... . ............. -N. 14%-15% .. 
(II) Cursussen waarover examen wordt afge-

nomen in het 4~ doctoraat 
8. Pathologische ontleedkunde met daarbij-

horende demonstraties (demonstraties en 
lijkschouwingen) .................. .................. H. ROELS (45 uur/jaar) 

9. Kliniek voor kinderziekten, 2e jaar ............ J. LEROY 10-11 (2)(3) 11-12(4) 11-12(4) 

10. Geneeskundige kliniek, 2e j'aar (210 uur) I· 14-16 
partim: 45 uur( jaar theorie en 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ...... . R. PANNIER 45 uur/jaar praktische oefeningen (0

) 

- algemene begrippen van de inwendige 
I 

10-11 I I · 10-11 I .I 

I ziekten, inclusief geriatrie ........ ... . ........ }N. } 12-13 15-16 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 45 uur/jaar theorie en 

voedingsleer ..................... ........ . ........ 45 uur/jaar praktische oefeningen (0
) 

-besmettelijke ziekten ............................ 

I ·10-11 I I 10-11 I 15-16 I 
- · ziekten van het spijsverteringsstelsel .. . .... F. BARBIER 15 uur theorie + 45 uur praktische oefeningen/jaar (0

) 

,. - ziekten van het ademhalingsstelsel .. . . ..... M.VAN DER ~TRAETEN 30 uur /theorie + 90 uur praktische oefeningen/jaar (0
) 

- ziekten van de inwendige klieren en I 10-11 I I 10-11 I 15-16 I 
bloedziekten ......................... ............ A. VERMEULEN 15 uur theorie + 45 uur praktische oefeningen/jaar 

- nierziekten ....................................... S. RINGOIR 30 uur/theorie + 90 uur praktische oefeningen/jaar (0
) 

11. Chirurgie van het bewegingsstelsel 2e jaar ... H. CLAESSENS 8-9(2) 

(2) tweede halfjaar (0) eventueel te. spreiden over verschillende studiejaren (3) · = Aud. C (4) 

\ 

Aud. D 

Plaats(*) 

Aud. C 

Aud. C 

I 

. 
I 

> Aud. D 

Aud. C 

(*) A.Z. 



N 
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Leergangen 

12. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de 
chirurgie van het bewegingsstelsel, 
2e jaar: KliQ.ische lessen .......................... 

13. Obstetrische· kliniek, 2e jaar ..................... 

14. Neurologische kliniek, 2e jaar .................. 

15. Beginselen van de psychiatrische kliniek ..... 

16. Huisartsgeneeskunde .............................. 
a. seminaries ........................................ 

b. stage ............................................... 

(III) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwin-
gen en Laboratorium (in groepen) in de 
diensten 

1. Interne kliniek en -polikliniek .................. 

2. Pediatrische kliniek en -polikliniek ............ 

3. Praktijk van de algemene chirurgie, kliniek 
, en polikliniek ................ . ....................... 

4. De obstetrische kliniek en -polikliniek ........ 

5. Kliniek en polikli~iek voor radiotherapie en 
kerngeneeskunde ................................... 

6. Dermatologische polikliniek en kliniek ....... 

(*) A.Z. (1) = eerste. halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

J 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag , Plaats (*) 

F. DEROM (20 uur/jaar) 12-13 16-17 Aud. D 

M. THIERY 12-13 Aud. C 
-

H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14Yz-15Yz "-ud. C 

E. VERBEEK 10-12(2) Aud. Psych. 

ma. & di.: 
Aud. C 

R. DE SMET 10-11(1) 15 lh -16 lh,(2) (30 uur/jaar) 15-16(1) Vr.: Aud. D 

R. DE SMET 150 uur te spreiden over de doctoraten 

1 I R. PANNIER N. 
A. VERMEULEN 
R. WIEME · I 

S. RINGOIR ' M. VAN DER 
STRAETEN 8-11 8-10 8-10 8-11 \ 

J. LEROY 8-11 8-10 8-10 8-11 

F. DEROM 8-11 8-10 8-10 8-11 

M. THIERY 8-11 8-10 8-10 8-11 

A. DE SCHRYVER 8-11 8-10 8-10 8-11 

A. KINT 8-11 8-10 8-10 8-11 

(2) = tweede halfjaar 



N 
00 
w 

Leergangen 

7. Oogheelkundige polikliniek en kliniek .. . . . 

8. Polikliniek en kliniek voor neus-, keel- en 
oorziekten .............................. 

9. ·Gynaecologische polikliniek en kliniek ..... 

10. Urologische polikliniek en kliniek ......... 

11. Kliniek en polikliniek voor geestesziekten .. 

12. Kliniek voor fysiotherapie ................. 

13. Polikliniek en kliniek voor neurologie .. .. . 

14. Laboratorium anatomo-pathologie ........ 

15. Laboratorium gezondheidsleer .... . .... . .. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
zie pp. 286 t.e.m. 288 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de genees-, 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-II 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 8-11 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

. STAGEJAAR 

Samengeschakelde wetten van 31/1211949, art. 25. 
Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo hij niet door getuigschrift bewijst: Je: dat hij, gedurende ten minste twee jaar, met ingang van het tijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, getrouw en met goed gevolg de geneeskundige kliniek (volwassenen en kinderen), de heel
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft liezocht; 

2e: d~t hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd in de zie
kenhuisdiensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitaire kliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd en getekend, hetzij door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitaaldienst, die door de Universiteit 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. 
T.e 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 
,N. 
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. 

S. 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 2e, Je en 4e doctoraat : 
7. Obstetrische kliniek, 1 e, 2e en Je jaar ...... 

Te volgen gedurende het Je doctoraat : 
8. Pathologische ontleedkunde met daarbij-

horende demonstraties (demonstraties van 
lijkschouwingen) ........................ 

9. Beginselen van de psychiatrische kli~iek ... 
Te volgen gedurende alle doctoraatsjaren: 
10. Huisartsgeneeskunde . ................... 

FACULTEIT ·VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK Ac. Ziekenh. 

. 
R. DE SMET 60 uur theorie, 60 uur seminaries, 150 uur stage Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

B. FACUL T AT lEVE CURSUSSEN: 
(I) Theoretische cursussen 

1. Beginselen van de leer der mondziekten .. 

2. Orthopedie ............................ 

3. Geografische en tropische 
geneeskunde .......................... 

4. Cardiologie ............................ 

5. Dieetleer .............................. 

6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 
(klinische lessen) ....................... 

7. Neurochirurgie (klinische lessen) ......... 

8. Plastische chirurgie (klinische lessen) ..... 

9. Beginselen van de anesthesie ............ 

(11) Praktische oefeningen en klinieken 
Laboratorium voor onderzoekingen in de 
pathologische ontleedkunde ............... 

2. Laboratorium voor onderzoekingen in de 
parasito-bacteriologie ................... 

3. Laboratorium voor onderzoekingen in de 
fysiopathologie ........................ 

4. ·Laboratorium voor onderzoekingen in de 
farmacodynamie ....................... 

5. Laboratorium voor ond~rzoekingen in de 
hygiene en de sociale· geneeskunde ....... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I qo~derdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

' 
N. 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het academisch jaar Ac. Ziekenh. 

P. GIGASE 37 Yz uur /jaar Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

N. 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

L. CALLIAUW 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. MATTON 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. ROLLY 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 

E. NIHOUL \ 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
I. LEUSEN gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

A. DE SCHAEPDRYVEN 

KM VUYLSTEEK 
-
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

I-8. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Leergangen 

Laboratorium voor onderzoekingen in 
gerechtelijke geneeskunde .... , ........... 

Praktische oefeningen in de geneeskundige 
kliniek ................................. 

Kliniek en polikliniek der kinderziekten · .... 

Raadpleging voor zuigelin,gen ............. 

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 de geneeskunde 

Titularis maandag I dinsdag I. woensdag I ~onderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

J. TIMPERMAN 

S. RINGOIR 
M. VAN DER STRAETEN 
F. BARBIER 
R. PANNIER 
N. 
A. VERMEULEN 

J. LEROY 

N. 

M. THIERY 

D: VANDEKERCKHOVE 

E. VERBEEK De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

W. DE SY 

P. KLUYSKENS 

J. DE LAEY 

A. KINT I 

H. VANDER EECKEN 

A. DE SCHRYVER 

H. CLAESSENS 

H. CLAESSENS 

E. VAN DE VELDE 

R. PANNIER 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Deotoraten in de geneeskunde 

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

23. Praktische oefeningen in de dieetleer ......... G. VERDONK 

24. Praktijk van de behandeling van de geestes-
ziekten ................................................ E. VERBEEK 

25. Praktijk der thorax- en cardiovasculaire 
chirurgie .............................................. F. DEROM 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
26. Praktische oefeningen in de algemene heel- > gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

kunde: klinische en technische demonstra-
ties ..................................................... F. DEROM 

27. Praktijk der neurochirurgie ...................... L. CALLIAUW I 

28. Praktijk der plastische chirurgie ................ G. MATTON 

29. De anesthesiologische kliniek ................... G. ROLLY 

30. Aanvullende specifieke vorming in de huis-
artsgeneeskunde (*) ..•............................. R. DE SMET 38 u. theorie en 112 uur praktische oefeningen 

" 

<*) De studenten die afzonderlijk inschrijven op de · rol en voor het examen voor deze cursus kunnen, zo zij ervoor slagen, een afzonderlijk getuigschrift bekomen. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

•. Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de anesthesiologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

De fysiopathologie der anesthesie ...... . ... I. LEVSEN 17-18% Ac. Ziekenh. 

De famacologie der anesthesie ..... . ..... . · . . M. BOGAERT 11%-13 Ac. Ziekenh. 

De serologie van de bloedtransfusie ........ :N. 5 uur /jaar· theorie Ac. Ziekenh. 

Technologie van de anesthes-ie . ............. G. ROLLY 16-17 (15 uur/jaar theorie) Ac. Ziekenh. 

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 
examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven. 

0 0 

( 

, 
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Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJK 
BASISPROGRAMMA 

1. Hygiene van het milieu 
a. partim : hygiene ...................... 

a' Praktische oefeningen ................. 

b. partim : ontledingsmetboden in verband 
met lucht-, bodem en waterveront-
reiniging ............................ 

b' Praktische oefeningen ···········.······ 
2. Voedingshygiene ........................ 

3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten 

a' Praktische oefeningen ................. 

4. Beginselen van de algemene statistiek en van 
de epidemiologie 
a. partim : algemene statistiek ............ 

a' Praktische oefeningen ................. 

b. partim: epidemiologie ................. 

b' Praktische oefeningen ................ 
5. Sanitaire wetgeving en organisatie ......... 

6. Medico-sociale wetgeving en organisatie ... 
7. Geneeskundige sociologie .......... : ...... 

8. Demografie ............................ 
8' Praktische oefeningen ................... 

(•) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
-. 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

K. VUYLSTEEK 60 u. (•) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 30 u. (•) A.Z. 

A. HEYNORICKX 10 u. (•) 

A. HEYNORICKX 10 u. (•) 

N. 20 u. (•) 

E. NIHOUL 30 u. (•) A.Z. 

E. NIHOUL 15 u. (•) ~ A.Z. 

.H. PICARO 20 u. (•) 

H. PICARO 10 u. (•) 

K. VUYLSTEEK 30 u. (•) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 10 u. (•) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 15 u. (•) 

K. VUYLSTEEK 15 u. (•) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 20 u. (•) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 20 u. (•) A.Z . . ' 
K. VUYLSTEEK 10 u. (•) A.Z. 
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Leergangen 

9. Geesteshygiëne ..................... . .. . . 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ...... 

ll. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding . .... 

12. Grondbeginselen en methodes van de 
radioprotectie ....................... ... . 

12' Praktische oefeningen . ................... 

Il. MINSTENS EEN VAN DE VIJF 
VOLGENDE VAKKENGROEPEN: 
A. - Openbare hygiëne en menselijke 
oecologie 

la Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 
eetwaren ............................... 

a' Praktische oefeningen ................... 
2a Bacteriologische en parasitologische analyse 

van drinkwater en voedingswaren ......... 

a' Praktische oefeningen ................... 
3a Beginselen der tropische en geografische 

geneeskunde ............................ 

a' Praktische oefeningen ................... 
4a Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie ............................. 

a' Praktische oefeningen ............ ....... 
5 Hygiëne der verkeersmiddelen ............ 

(*) = jaaruren 

FACULTE_IT VAN DE GENEESKUNDE 
; 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag I ~oensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

E. VERBEEK 20 u. (*) A.Z. 

P. GIGASE 10 u. (*) 

N. 5 u . (*) 

} 9-12(1) 
0 . SEGAERT (10 u. (*)) Led., 35 

0. SEGAERT (8 u. (*)) !Ie verdieping 

Tit. : J. PUCK 20 u. (*) 

Suppl. :C. VAN PETEGHEM 20 u. (*) 

E. NIHOUL 
I 

6 u. (*) A.Z. 

E. NIHOUL 20 u. (*) .A.Z . 

P. GIGASE 20 u. (*) A.Z . . 

P. GIGASE 20 u. (*) A.Z . 

A. DE SCHAEPDRY-
VER 25 u. (*) A.Z. 

A. DE SCHAEPDRYVER 15 u. (*) A.Z . 

N. 5 u. (*) A.Z. 
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6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer .... . ..... 

7. Technologie van "de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater .............. 

8. Oorzaken van milieuverontreiniging, 
a) partim : industriële ................. . . . 

9. Industriële toxicologische normen in 
verband met bouwen en exploitatiever-
gunningen en milieuhygiëne .............. 

10. Grondslagen van de ruimtelijke ordening en 
stedebouw .... .. ...... . ................. 

ll. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ..... ; .. 

B. v Arbeidsgeneeskunde 
la Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie met inbegrip van seminaries .... 

a' Praktische oefeningen ................... 
2a Fysio-pathologie van de arbeid met inbegrip 

van seminaries .................... . ..... 

a' Praktische oefeningen ................... 
3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten 

met inbegrip van seminaries 
partim: .............. .- ................. 

partim : oogheelkunde . .................. 

(*) jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE-

Geneesheer-hygiënist (1 jaar) 

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

K. VUYLSTEEK 12 u . (*) A.Z. 

F. BOSCH lO u. (*) 

N. (G. FROMENT) 
I 

lO u. (*) 

- -
A. HEYNDRICKX - lO u. (*) 

~ 

CH. VERMEERSCH lO u. (*) 
\ 

5 u. (*) 

A. DE. SCHAEPDRYVER ' 25 u. (*) A.Z. 

A. DE SCHAEPDRYVER 15 u. (*) A.Z . 
I 

I. LEUSEN " 15 u. (*) A.Z. 

I. LEUSEN 6 u. (*) A.Z . 

P. KLUYSKENS 12 u. (*) A.Z . 
... 

J. DE LAEY 6 u. (*) A.Z. 



N 
\0 
VJ 

Leergangen 

partim : dermatologie ... · ................. 

partim: ................................ 

partim: ................................ 

4a Industrit!le en beroepshygi~ne, het voor-
komen van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving ..................... 

a' Bedrijfsbezoeken ........................ 

5a Beroepsorit!ntering en -selectie van de nor-
male en van de gehandicapte arbeider, met 
inbegrip. van de beroepsherklassering. 
partim: . ............................... 

partim: ........ .. . . .... · . . . ... . ... . ..... 

partim: ....................... . ........ 

a' Praktische oefeningen ................... 
partim: ............ \ ................... 

partim: ................................ 

6. Beginselen van de industri~le 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 psychopathologie van de 
arbeid .................................. 

!*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE· GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag l di~sdag I woensdag I don~erdag 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 13 u. (*) ) Pasteurlaan, 2 

H. CLAESSENS ~ 6 u. (*) l A.Z. 

K. VUYLSTEEK 6 u. (*) J A.Z. 

N. I 5 u. (*) 

H, CLAESSENS 5 u. (*) A.Z. 

N. 5 u. (*) 

H. CLAESSENS 15 u. (*) A.Z. 

A. EVRARD 10 u. (*) Pasleurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 
' -

Leergangen Titularis moondog I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdog I zolenlog 

9. Speciale technieken, aangepast aan de 
arbeidsgeneeskunde 
partim: audiometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I P. KLUYSKENS 
praktische oefeningen ................... . 

partim: thorax-röntgendiagnose ........... IE. VAN DE VELDE 
praktische oefeningen ................... . 

partim: laboratoriumtechnieken . . . . . . . . . . I K. VUYLSTEEK 
praktische oefeningen ................... . 

10. Praktijkstage in één of meer arbeidsgenees-
kundige diensten ....................... . 

C. - Schoolhygiëne 
1. Hygiëne van het schoolmilieu . . . . . . . . . . . . . I N. 

2. Hygiëne van de scholier 
partim: ................................ . P. KLUYSKENS 

partim: oogheelkunde .................... I J. DE LAEY 

partim: ................................ IJ. LEROY 

partim : dermatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I A. KINT 

partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I H. CLAESSENS 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde . . . . . . . . IJ. LEROY 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding .... I J.L. PANNIER 

5. Biometrie van het kind en van de adolescent I J.L. PANNIER 

6. Psychologie van het kind H. V ANDER EECKEN 

(•) = jaaruren 

"5 u. (*) 
5 u. (*) 

5 u. (*) 
5 u. (*) 

. j i.i; (*) 
5 u. (*) 

' 
acht weken/jaar 

~-- u. (*) 
7 ·-... 
" 

' , .. 3 u. (*) 

2 u. (*) 
, I 

---
3 u. (*) 

3 u. (*) 
---
4 u. (*) 
---

25 u. (*) 

10 u. (*) 

10 u. (*) 

15 u. (*) 

Plaats 

A.Z. 

A.Z . 

A.Z: 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

Watersportlaan, 2 

Watersportlaan, 2 

A.Z. 
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7. Beginselen van de opvoedkunde ........ ........ 

8. Organisatie van het onderwijs en hiermede 
verband houdende wetgeving ........ •.......... 

9a Schooloriëntering en principes van 
beroepsoriëntering ......................... ........ 

a' Praktische oefeningen .. .. ....................... 

1 Oa Medico-sportselectie ............................... 

a' Praktische oefeningen ....... ...................... 

D. - Sociale Hygiëne 
1. Hygiëne van de moeder .......................... 

2. Hygiëne van het kind ............................. 

3. Gerontologie .. . ................................... ... 

4. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten ... 

5. Sociale plagen ....................................... 

6a. De medico-sociale werken ........................ 

a' Praktische oefeningen ............................. 

7. De sociale zekerheid ............................... 

8. De vergelijkende sociale wetgeving ............ 

9. Ziekenhuisorganisatie en -beheer .. ....... ...... 

10. Seminaries over programmatie 
partim: ............................................... 

(*) jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

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

M.L. VAN 
HERREWEG HE 10 u. (*) 

Tit. : A. DE BLOCK 
Suppl. : J. HEENE 10 u. (*) 

A. EVRARD - 10 u. (*) - Pasteurlaan, 2 

A. EVRARD 6 u. (*) Pasteurlaan, 2 

J.L. PANNIER 10 u. (*) Watersportlaan, 2 

J.L. PANNIER 6 u. (*) Watersportlaan, 2 

M. THIERY 6 u. (*) A.Z. 

J. LEROY 10 u. (*) A.Z. 

N. 15 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 15 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 10 u. (*) A.Z. 

K. Vl}YLSTEEK 10 u. (*) 

K. VUYLSTEEK 10 u. (*) 

K. VUYLSTEEK 6 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 5 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 12 u. (*) A.Z. 

E. NIHOUL 4 u. (*) A.Z. 
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partim: ............................................... 

partim: ............................................... 

E. - Radioprotectie 
la Stralingsfysica en stralingsdosimetrie .......... 

a' Praktische oefeningen ............... : ............. 

2a Klinische stralingsdosimetrie ..................... 

a' Praktische oefeningen ............................. 

3a Radiobiologie en stralingspathologie .......... 

a' Praktische oefeningen ............................. 

4a Radioprotectie en wetgeving ..................... 

a' Praktische oefeningen ............................. 

5. Gespecialiseerde stage in een arbeidsgenees-
kundige dienst ............................... · ....... 

(*) = jaaruren (1) = eerste halfjaar 
(3) = vanaf 14e week 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag ·1 di~sdag I woensdag I dpn~erdag I vrijdag I zaterdag Plaats · 

K. VUYLSTEEK 4 u. (*) A .. z. 
K. VUYLSTEEK 4 u. (*) A.Z. 

30 u. (*) 1 1 9-10%(3) 1 I I 
Led., 35 

0. SEGAERT lle verdieping 

0. SEGAERT 20 u. (*) 

A. DE SCHRYVER 20 u. (*) A.Z. 

A. DE SCHRYVER 15 u. (*) A.Z. 

A. DE SCHRYVER 20 u. (*) A.Z. 

A. DE SCHRYVER 10 u. (*) A.Z. 

10 u. (·) 1 110%-12(3) 1 I I 
Led., 35 

0. SEGAERT 11 e verdieping 

0. SEGAERT 10 u. (*) 

' 

. . 3 weken 

-

(2) = tweede halfjaar N.B. De dagen en uren worden. vastgelegd bij de aanvang van het academisch jaar. 



Î 
N 
\0 
-.....) 

1. 

2. 

3. 

l 

Leergangen 

Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : 

! 

Gespecialiseerde stage in een 
arbeidsgeneeskundige dienst ............... 

Doormaken van een stage in : 
- het ·Fonds voor Beroepsziekten ...... ": .. 

- een verzekeringsorganisme voor 
arbeidsongevallen ..................... 

- een revalidatiecentrum ................. 

I 

-. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde (1 jaar studie) 

Titularis f!laandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

H, CLAESSENS 
A. DE SCHAEPDRYVER I 

N. 
P. KLUYSKENS 
I. LEVSEN 
E. NIHOUL 
H. PICARO 

I 
26 uur/jaar 

A. KINT 
H. VANDER EECKEN 
E. VERBEEK 
N. 
A. VLERICK 
K. VUYLSTEEK 

2 maand 

. 
1 week 

1 week .. 

1 week 

, 
~ . . 

. - ~ 



N 
\0 
00 

[. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

I. 

(0) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
-

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
. 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 1 zaterdag Plaats 

A. Cursussen gedoceerd aan . de 
Rijksuniversiteit te Gent 
Beginselen van de algemene statistiek en 
van de epidemiologie, 
a. partim: algemene statistiek ............. H. PICARO 20 u. 

b. partim : epidemiologie .................. K. VUYLSTEEK 30 u. 

Demografie ............................. K. VUYLSTEEK 10 u . 

Geneeskundige sociologie ................. K. VUYLSTEEK 20 u. ·-
Fysio-pathologie van de arbeid ............ I. LEUSEN 15 u . 

Pathologie en kliniek der beroepsziekten, 
a. partim: arbeidspathologie van het 

locomotorisch stelsel ............. .' ..... H. CLAESSENS 10 u. 

b. partim : interne arbeidspathologie ....... K. VUYl.:STEEK 10 u. 

Beroepsoriëntering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte arbeider, 
a. partim: locomotorische aandoeningen ... H. CLAESSENS 6 u . 

a' Praktische oefeningen .................. H. CLAESSENS 9u.(•) 
' 

b. partim : algemene ziekten .............. K. VUYLSTEEK 6 u . 

b' Praktische oefeningen .................. K. VUYLSTEEK 9u.(•) 

Absenteïsme, medische keuring en 
simulatietechniek ......................... N. 15 u. 

Cursussen gedoceerd in een andere 
universitaire instelling. 
Sociaal recht en medisch verzekeringsrecht 
(K.U.L.) ................................ J. VIAENE 30 u. 

totaal aantal uren per jaar (•) waarvan 5 u. samen te volgen met de geneesheer-hygiënisten, groep: arbeidsgeneeskunde 



N 
\0 
\0 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I do~derdag 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 geneeskunde (K.U.L.) ....... ..... . DRIESSCHE 22'hu. 

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 
verzekering (life tables) (U .I. A.) ......... ~ . A. MEHEUS 22'hti. 

7. Historisch en vergelijkend onderzoek van het -medisch verzekeringsrecht (burgerrechtelijke 
en sociaal rechtelijke verzekeringsstelsels J. VAN 
(U.I.A.) ................................ STEENBERGE 15 u. 

8. Arbeidspathologie, partim (U.I.A.) . W. EYLENBOSCH lO u. 

11. Seminaries over verzekeringsgeneeskunde, H. CLAESSENS 5u.(*) '· ~ 
partim: .............. ,: ................. I. LEVSEN 5u.(*) 

H. PICARO 5u.(*) 
K. VUYLSTEEK 5u.(*) 

(0) totaal aantal uren per jaar (*) waarvan 2 u. samen te ·~olgen met de cursus «Semin~ries over arbeidsgeneeskunde» (lic. arbeidsgeneeskunde) 



w 
0 
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 verzekeringsgeneeskunde 

i·· 



w 
0 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Leergangen I 

I 

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 ····························••••ot 
Traumatologie in verband ':~let sportgenees-
kunde ·································· 
Sport bij gehandkapten .................. 

Wetgeving in verband met sportgeneeskunde . 

Seminaries over bijzondere sportmedische 
vraagstukken · ...... : . ................... 

Stage in de sportgeneeskunde : 
a) sporthygiëne ......................... 

b) training ............................. 

. 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Aanvullend onderwijs in de sportgenee~kunde 

Titularis maandag I dinsdag J woensdag J ~onderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

I. LEVSEN 15' uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

J .L. PANNIER 10 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 W atersportl., 2 

A. DE SCHAEPDR YVER 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 10 uur theorie en 1 ma'tnd prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 10 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

R. DIERKENS 5 uur theorie/jaar 

R. CLAEYS 15 uur theorie/jaar Watersportl., 2 

K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

J.L. PANNIER 14 dagen praktische · oefeningen Watersportl., 2 

. ' . . 
. . : .. 



Het enig examen ter verkrijging van de graad van 
licentiaat in de sportgeneeskunde - dat ten 
vroegste in het academisch jaar, volgend op dat
gene waarin het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de sportgeneeskunde werd bekomen, 
mag afgelegd worden - omvat het indienen en 
het verdedigen van een verhandeling over een ori
gineel onderwerp dat betrekking heeft op de 
sportgeneeskunde. ' 

De verhandeling moet aan de examencommiSSie 
voor de door haar vast te stellen datum worden 

~ I voorgelegd. 
, N 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de sportgeneeskunde 



w 
·.0 
; w 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

' 6. 

6' 

7. 

(3) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
. 

Aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim: in vitro-testen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderda_g vrijdag 

Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ........... 0. SEGAERT 30 u. 9~10~(3) 

Praktische oefeningen .............................. 0. SEGAERT 20 u. 

Kernchemie ........................•.................... A. CLAEYS 15 u, 

Praktische oefeningen .... .......................... A. CLAEYS 30 u. 

Radiobiologie en stralingspathologie ............ A. DE SCHRYVER 10 u. 

Praktische oefeninge.n ......... : . ................... A. DE SCHRYVER 10 u. 16~-18 

Radioprotectie en wetgeving ...................... 0. ~EGAERT 10 u. 10\.4-12(3) 

Praktische oefeningen .............................. 0. SEGAERT 10 u. 

Methodologie van de radiochemische 
teltechnieken .......................................... A. DE LEENHEER 15 u. } alle dagen van 10~-12 van de 7e en ge week 

Praktische oefeningen .............................. A. DE LEENHEER 30 u. 

Principe en toepassing van de 
radio-immunologische en radió-
isotopen-bepaling in vitro ........ . ................ R. WIEME 15 u. 

Praktische oefeningen .............................. R. WIEME 30 u. 

Stage in een universitair laboratorium of ii:J, 
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. jaar 

vanaf 14e week 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

11 e verdieping 

A.Z. 

Led., 35 

11 e verdieping 

Farm. Inst. 

Harelbekestr., 2 

-

-
---

"' 
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0 
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1. 

I' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

5. 

5' 

6. 

7. 

8. 

(0) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de . kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de interne geneeskunde 
- -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ........ 0. SEGAERT 30 u,, 9-10~(3) 
. f---

Praktische oefeningen .................... 20 u . 

Kernchemie ............................. A. CLAEYS I5 u . 

Praktische oefeningen .................... 30 u . 

R.adiobiologie en stralingspathologie ........ A. DE SCHRYVER 20 u. I6~-I8 

Praktische oefeningen ···················· . 10 u. I5-I6~ 

a. Radioprotectie en wetgeving ... · ......... 0. SEGAERT 10 u. 10~-12(3) 
1-----

a' Praktische oefeningen .................. 10 u . ' 

b. Klinische stralingsdosimetrie ............ A. DE SCHRYVER 20 u. 

b' Prakti,sche oefeningen ················· I5 u. 

Nucleair-medische instrumentatie 0. SEGAERT I5 u . ' .......... 
Praktische oefeningen · .................... 30 u. 

Toegepaste statistiek en informatiek ........ P. DINGENS I5 u. 

a. Klinische toepassingen der radio-
elementen in vivo ···· · ·········· · ····· A. DE SCHRYVER 15 u. 

a' Praktische oefeningen .................. 30 u. gespreid over I jaar 

b. Principe en toepassingen der radio-
immunologische en radioisotopenbepalin-
gen in vitro ....................... · .... R. WIEME I5 u. 

b' Praktische oefeningen ················· I5 u. 

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) 

totaal aantal uren per cursus (3) = vanaf I4e week ------- ------~--~--~------~--

' 

Plaats 

Led., 35 
I Ie verdieping 

A.Z. 

A.Z. 

Led., 35 
II e verdieping 

A.Z. 

A.Z. 

' 



w 
0 
Vl 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-speciali~t in de radiotherapie en kerngeneeskunde 
of geneesheren in opleiding voor deze specialiteit '. 

Leergangen Titularis (0) maandàg dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Stralingsfysica en stralingsdosimetrie ........... 0. SEGAERT 30 u. 9-10l!z(3) 
,_____ . . 

I' Praktische oefeningen .............................. 20 u. 

2. Kernchemie ............................................ A. CLAEYS 15 u. 

2' Praktische oefeningen .............................. 30 u. 

3. Radiofarmaca ......................................... A. HEYNDRIC.KX 15 u. 

3' Praktische oefeningen .............................. 20 u. 

4. Radiobiologie en stralingspathologie ............ A. DE SCHRYVEF 20 u. 161/z -18 

4' Praktische oefeningen .............................. 10 u. 15-16l!z 

5. a. Radioprotectie en wetgeving ................. .' 0. SEGAERT 10 u. 10%-12(3) . 
~ 

a' Praktische oefeningen .......................... 10 u. 

b. Klinische stralingsdosimetrie .................. A. DE SCHRYVEF 20 u . 

. b' Praktische oefeningen ....................... ~ .. 15 u. 

6. Nucleair-medische instrumentatie ................. 0. SEGAERT 15 u. 9-12(3) 
-

6' Praktische oefeningen .......... ~ ................... 30 u. 

7. Statistische methodes in de radiotherapie en 
·kerngeneeskunde ..................................... P. DINGENS 15 u. 

7' Praktische ~efeningen .............................. 30 u. 

8. a. Klinische toepassingen der radioelementen A. DE 
in .vivo .............................................. SCHRYVER 15 u. 

a' Praktische oefeningen .......................... 30 u. 

(0) Totaal aantal uren per cursus (3) vanaf 14e week 

Plaats 

Led., 35 

t'te verdieping 

A.Z. 

A.Z. 

Led., 35 

1le verdieping 

Led., 35 

11e verdieping 



w 
0 
0\ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Onderwijs in de kerngeneeskunde voor geneesheer-specialist in de radiotherapie en kerngeneeskunde 
of geneesheren in opleiding voor deze specialiteit 

Leergangen Titularis (0) maandag I din~dag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats -
b. Principe en toepassingen der radio-immu-

nologische en radio-isotopenbepalingen in 
vitro ................................................. R. WIEME 15 u. 

b' Praktische oefeningen .......................... 30 u. 

9. Klinische full-time stage (0 0
) ...................... 2 jaar 

' 

t 

t 

-

(
0

.) = Totaal aantal uren per cursus. 
eo) = 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 



w 
0 
-.) 

. . 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

7. 

7' 

8. 

(0) 

Leergangen 

Natuurkunde .......................................... 

Prak~ische oefeningen (•) .......................... 

Scheikunde, "partim: ·anorganische .............. 

Praktische oefeningen .............................. . 

Scheikunde, partim: metaalkunde .............. 

Scheikunde, partîm : organische ................. 

-
Praktische oefeningen ............................... 

Dier- en plantkundige biologie ................... 

Praktische oefeningen (•) .......................... 

Begrippen van embryologie en 
embryologie van hoofd en hals .................. 

Begrippen van weefselleer en cytologie ........ 

Praktische oefeningen (•) ................... , ...... 

Psychologie ............................................ 

totaal aantal uren per jaar (1) 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdàg donderdag 

0. SEGAERT 60 u. 10-11% 8%-10 

11% -13(1) 
0. SEGAERT 56 _u. 14-18(1) 10-11(2) 

A. VAN 
PETEGHEM 60 u. 15-18(1) 

A. VAN 
PETEGHEM 56 u. 

A. VAN 
PETEGHEM 22%u. 10-11Yz (1) 

E. GOETHALS 67Yz u. 10-11Yz (2) 11~ -13(2) 

E ." GOETHALS 16 u. 14-18(2) 

P. DE RYCKE 60 u. 10-llYz (2) 

P. DE RYCKE 30 u. 14-18(2) 14-18(2) 

8%-11% (1) 
N. 21 u. (7 weken) 

8Yz-10(1) 
N. 45 u. 11Yz -13(1) 

N. 24 u. 14-18(2) 14-18(2) 

Tit.: A. EVRARD 
Suppl.: 
S. LIEVENS 15 u. 8Yz-10(2) 

·--- - L__ __ - - ----- ----- -- ------ L ___ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (•) in groepen 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 
Aud. 1 

Led., 35 

Led., 35 
10-12(2) Aud., 2 

15-18 Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
8%-10(2) Aud., 2 

. Krijgslaan, 281 
S4 

Led., 35 
10-11%(1) Aud., 4 

Led., 35 Aud., 4 

Godshuizen-
laan, 4 

11Yz-13(1) A.Z. Aud., D 

Godshuizenlaan, 2 

A.Z. Aud., D 
" - - ----- -----



(.,;.) 
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' 1. 
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2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

(0) 

,, FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE .. 
2e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijtJog 

Begrippen van ontleedkunde van het 
menselijk lichaam en ontleedkunde van 
de kauworganen ..................................... A. VANDEVELDE 90 u. 9-10lh 9-101f2 

N. (A. VAN- 15-18(2) 15-18 
Praktische Oefeningen ............... · ............... 'DEVELDE) 45 u. (8 weken) (7 weken) 

Weefselleer van de kauworganen ..... : .......... N. 30 u. 11% -13(2) 11%-13(2) 

Praktische oefeningen .............. : ............... N. 24 u. u ren later te bepalen (2) 
'. 

Begrippeil van fysiologie en van menselijke A. DE . 
fysiologie en fysiologie van de kauworganen . HEMPTINNE 105u. 8%-10 8%-10 

A. DE 
Praktische oefeningen · ............................ :. HEMPTINNE 45 u. uren later te bepalen in het 2e semester 

Begrippen van biochemie en van menselijke 
biochemie en biochemie van de kauworganen J. STOCKX 67%u 14-15%(1) 11-12% 

Praktische oefeningen .......... ~ .. .' ................ J . STOCKX 45 u. 14-17(2) 

Algemene microbiologie, algemene 14%-15%(1) 10-11% 
immunologie .............. .... _ ........................ A. DEVOS 45 u. - (1) (1) 

-

totaal aantal_ uren per jaar (2) = tweede halfjaar (1) eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

. Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

A.Z. 
Ma.: Aud. E 

Vr.: Aud. THK 

A.Z. 
Aud. C 

Led., 35 
Aud., 104 

Led., 35 

Casinoplein, 24 
Aud. Max. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Licentie in de tàndheelkunde 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I ~oensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen in de 1~ Licentie. 

1. a. Begrippen van pathologische ontleed-
kunde ............................... I H. ROELS 

1' b. Pathologische ontleedkunde van mond 
en tanden .......................... . H. ROELS 

. : t'=· Praktische oefeningen .... · ............... I H. ROELS 

i. Microbiologie van mond en tanden A. DEVOS 

· 2' · Praktische oefeningen ................... I A. DEVOS 

3. Begrippen van pathologische fysiologie en 
van pathologische biochemie .... : . ....... I E. LACROIX 

45 u. 

15 u . 

30 u. 

15 u. 

20 u. 

60 u. 

6. Begrippen van geneeskundige psychologie I Tit.: A. EVRARD 
en van psycho-pathologie . . . . . . . . . . . . . . . . Suppl.: S.LIEVENSI15 u. 

7. Pathologie en semeiologie van mond, 
tanden en kaakbeenderen ............... . 

10. a. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor de volwassene .................. . 

b. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor het kind ....................... . 

R. VAN 
CLOGSTER 

L. DERMAUT 

L. DERMAUT 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . I L. DERMAUT 

30 u. 

45 u. 

15 u. 

360u .. 

14-16 

16-17 

17-18(1) 

17-18(2) 

(0) 
(*) 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
van 8%-12% en 13~-17~. 

(1) 

12-13(1) 

alle 
dagen 

eerste halfjaar 

14-15(2) 

15-17(2) 

14-15~ 
eerste 10 w 

151h-17~ 

eerste 10 w 

11~ -12~ 
(2) 

(3)(*) 

12-13(1) 

(2) tweede halfjaar 

A.Z. Blok B 

A.Z. Blok A 

A.Z. Blok B 
Aud. E 

Casino pl., 24 

A.Z. Blok B 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. 
A.Z. 

A.Z. 
Aud. E. 

A.Z. Aud. E. 

Campus Zwijnaarde 
Lab. Modelond. 

(3) . = in groepen 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

alle Campus Zwijnaarde 
b' Praktische oefeningen ................ L. DERMAUT 120u. dagen .(3)(*) Lab. Modelond . 

12. Prothese. 
a. Occlusie en kinesiologie van het -

stomatognatisch stelsel ................ J. DE BOEVER 30 u. 1414-1514 A.Z. Aud. E 

d. Totale prothese ...................... N. 45 u. 10-11Yz 

·N. ' . Campus Zwijnaarde 
12' Praktische oefeningen ··················· J. DE BOEVER 1055u . Lab. Modelond. 

14. Fundamentele technieken in verband rhet 
w de tandheelkundige materialen ............ N. 30 u. 8Yz-9Yz A.Z.- Aud. A 
0 .. alle 

14' Praktische oefeningen ................... N. 200u. •. dagen (3)(*) Stom. Inst. A.Z. 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne van 
mond en tanden .... ..................... L. DERMAUT . 30 u. 

. . 
16-17(1) A.Z. Aud. E 

15' Praktische oefeningen ................... L. DERMAUT 90 u. 8%-11Vz Campus Zwijnaarde 

Cursussen waarover examen wordt · afgenomen in 
de 2e licentie. 

12. Prothese 
b. Kroon- en brugwerk .................. J. DE BOEVER 52Yzu. 15%-1714 A.Z. Blok B 

~ 

(0) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (3) in groepen (*) 8Yz-12Yz en 13'12 -17Yz 



w 

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. 17'4-18'4 

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 
-

b. Conserverende tandheelkundige therapie 
voor het kind ........................ 15 u. 

a' Praktische oefeningen · ................. ' 360u. alle 
L. DERMAUT r---

b' Praktische oefeningen ................ 120u. dagen (3)(*) 

Prothese 
b. Kroon- en brugwerk (!) ............... J . DE BOEVER 52%u. 15%~17 '4 

c. Afneembare parti(!le prothese (deel1) .... . N. 30 u. 14-17(3) 

N. alle 
Praktische oefeningen ................. · J. DE BOEVER 1055u dilgen (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 ~aterialen ... ... : . ........... N. 200u. dagen (3)(*) 
- ----- --

totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren (!) leerstof gedoceerd in de 1 e licentie 
in groepen (*) = 8%-12% en l3'h-17'h (**) = 814-ll en 1314-17 

zaterdag Plaats 

Stom. lnst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. lnst. 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. 



I ( 
w ...... 
N 

~ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Je Licentie in de tandheelkunde I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

'• 

- .. - . 

. 4. Farmacologie . .. ... .. ... . ........ .. .- . .... M. BOGAERT . . 45. u. ·: · ... 16-17~ 

4' Praktische oefeningen ........ . .......... M. BOGAÈRT 15 u. 
• ; , 

17~-18 

5. a. Begrippen der oor-, neus- en keelheel-
kundige klinieken .................... P. KLUYSKENS lO u . 

b. Begrippen der dermatologische · klitiieken A. ~INT . 10 u. 14~-15 Y2 (2) 
laatste 10 

; weken 

8. b. Begrippen van maxillo-faciale en 14 Y2 -15 Vz 
plastische chirurgie ................... G. MATTON 10 u. eerste 10 

weken 

R. VAN 
9. Kliniek van mond- en tandziekten , ........ CLOOSTER 60 u. 16-18 

R. VAN 
9' Praktische oefeningen ...... . ............ ·CLOOSTER 60 u. (3)(**) (3)(**) 

10. 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 

11. · Parodontologische therapie ........ . ...... J. DE BOEVER 15 u. 15-16(1) 

11, 

(0) 
(3) 

Praktische oefeningen ................... J. DE BOEVER 30 u. 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
in groepen (*) = 8~-12~ en 13~ -17Vz (**) ~ 814 -11 en 13 \4 -17 

alle 
dagen 

--·--

(1) eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-15(2) Stom. lnst. 
10 weken A.Z. 

Stom. Inst. 
A.Z. 

Stom. lnst . 
A.Z. 

.. 
Aud. B 
A.Z. . -· 

(3)(**) Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. 
(3)(*) A.Z. 

Stom. Inst. 
(3)(*) A.Z. 

Aud. B - A.Z. 

(3)(*) Stom. lnst. A.Z. 

(2) tweede halfjaar 



w -w 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE. 

Je Licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis ( 0
) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Prothese .............................. . 
·- ~ A.Z. 

c. Afneembare partiële prothese deel 2 . . . . N. 45 u. 14-17(3) Aud. B. · 

15-16 
e. Chirurgische prothese en inplantprothese, laatste A.Z. 

partim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. DE BOEVER 10 u. 10 weken Aud. B 

18-19 
e' Chirurgische prothese en inplantprothese, R. VAN laatste A.Z. 

partim ...... : . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLOOSTER 10 u. 10 weken Aud. B 

N. (3)(*) alle 
12' Praktische oefe~ingen ... .' . . . . . . . . . . . . . . . J. DE BOEVER 1055u dagen A.Z. 

13. Dento-Ma~llo-Faciale orthopedie . . . . . . . . . L.DERMAUT 60 u. 17-18 A.Z. - Aud. THK 

13' Praktische oefeningen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. DERMAUT 360u. 8%-12(3) Stom. Inst. A.Z. 
13% -17(3) 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne van Stom. Inst. 
mond en tanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. DERMAUT 30 u. 11-12(2) A.Z. · 

16. Plichtenleer, ,wetgeving en beroeps- R. VAN Stom. Inst. 

(0) 
(3) 

organisatie .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. CLOOSTER 15 u. 14-15(1) A.Z. 

Çi\ -
\

-? (" t 
<- -:;; t _. . ./ ~ 

totaal aantal uren per cur~s eventueel ~esprèid over verschillende studiejaren 
in groepen (4) -w om de 2 weken (*) = .SY:-12 en 13Y:-17Yz 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



w 

~ 

! 

(0) 
(3) 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

'-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Vrije Leergangen 

I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Anesthesiologische problematiek voor 
cardiovasculaire heelkunde ...................... B. THOMAS 4 u. 18-19 rpaart-april 1984 .(3) A.Z. 

Nieuwe inzichten in mannelijke fertiliteit .... F. GOMHAIRE 5 u. (2) 

18-19(1) 
Echografie ........................................... M. AFSCHRIFT 8 u. (4) A.Z. Aud. B 

GeschiedeQis van de geneeskunde .............. M. THIERY woensdag 14 december 1983 } 
A. EVRARD woensdag 23 november 1983 17-18 
J. VAN LAERE woensdag 07 december 1983 A.Z. 

Biochemische en moleculair-biologische J. DE BOEVER 5 u. na afspraak A.Z. 
aspecten van geslachtshormonen ............... 

Intensieve zorgen ................................... F, COLARDYN 7 u. van maandag 7 november 1983 tot en met A.Z. 
maandag 19 december 1983 telkens te 18u.30 

. , -

I 

I 
I 

I 

totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
voor doctoraalsstudenten en geneesheren certifikaat spec. Studiën Anesthesiologie (4) een doctoraalsniveau is vereist 



HOGER INSTITUlJT VOÓR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
(R.tl. VAN 28 AUGUSTUS i945) 

Watersportlaan 2 - Tel. 24 10 35 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. verleent de volgende weten-
schappelijke graden en diploma's: 

Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en doc
tor in de lichamelijke opvoeding 
Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding(*) en doctor in de bijzondere 
lichamelijke 'opvoeding(*). 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

Tot de kandidatuur: 

a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, § 2, 1°' 
van het koninklijk besluit van 30 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 v~n 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 voor
waarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire 
School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool of die geslaagd zijn 
voor het letterkuncijg eri wetenschappelijk gedeelte van het examen van onder
luitenant 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 licha
melijke 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 houders 
van het overeenstemmend kandidaatsdiploma en licentiaatsdiploma. 

~ Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding: de houders van het over
eenstemmend licentiaatsdiploma. 

(•) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 
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-Tot het doctoraat in de lichamelijke opvoeding: zij die sedert tenminste één jaar 
in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 

- Tot het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding: zij die sedert ten
minste één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaatsdiploma, uit
gereikt door de Rijksuniversiteit te Gent. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1 o De kandidatuur : 
-de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 
. lopen over twee exameng~deelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie: 
-de vakken van het examen van de licentie in de lichamelijke opvoeding lopen 

over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. De examinandi 
moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen over een 
vraagstuk in verband met één der vakken Vqn' het licentiaatsexamen; 

- deze verhandeling m'oet 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 voorlichamelijke opvoeding mag gelijktijdig met het tweede examenge
deelte van de licentie worden afgelegd. De aggregatie wordt vereist van hen die . 
een benoeming betrachten voor het onderwijzen der lichamelijke opvoeding in 
de athenea, of atheneumafdelingen en in de normaalscholen; 

- de examinandi moeten bovendien, gedurende tenminste één jaar, didactische 
oefeningen hebben gevolgd in eel} instelling voor middelbaar onderwijs, orider 
leiding va!l de professor belast met de cursus in de bijzondere methodiek. 

4° De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding; 
-het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar studie 

worden afgelegd. 

5 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 proefschrift en 
deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt te worden tenminste één 
maand voor de datum voor het examen vastgeste~d. 

6° 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 de raad van het Instituut. Dit proefschrift en 
deze steliing dienen aan de commissie overgemaakt te worden tenminste één 
maand voor de· datum voor het examen vastgesteld. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1 e Kandidatuur in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag .woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1. Bewegingsvorming individuele bewegingsactiviteiten, . 
spel- en sportspelen, expressievakken (*) .. . .. . . . .......... . ... N. (W. LAPORTE) 90 u. 16-18(1) 10-12 8-ll 8-10(1) W atersportl., 2 

r--- 8-12 13-16(1) 13-15 14-15(1) 
1' Praktische oefeningen (*) ................................ .. ...... .. 240u. (2) 10-12(2) (I) 8-10(2) 

13-16(2) 14-17(2) 

14 14-15% (1) 8%-10(1) Led., 35 
2. Beginselen van de natuurkunde .. ......... .... ..... . .. ... ........ J. DEMUYNCK 67%u. 14 '4 -17(2) W atersportl., 2 

2' Praktische oefeningen .......... . ..... : .............................. J. DEMUYNCK 30 u. 14-17(2) Led., 35 

N. (G. VAN 
3. Beginselen van de scheikunde, partim : algemene ............ DER KELEN) 45 u. 81/2-10 Watersport!., 2 

w --....] N. (G. ·vAN 
3' Praktische oefeningen ......... . ...... . .... . . . ....................... DER KELEN) 15 u. 14-17(1) Led., 35 

4. Beginselen van de scheikunde, partim: organische .......... M. ANTEUNIS 45 u. 
I 

10-11%(1) 10%-11% (1) 16-17%(1) Led., 35 

4' Praktische oefeningen .......... . ........... . ... ..................... M. ANTEUNIS 15 u. 14-17(2) Krijgsl., 281, S4 

16 '4 -1T'4 (1) Led., 35 
5. Beginselen van de algemene fysiologie .......................... N. (J. STOCKX) 45 'ii. (2) ll% -13(1) (2) W atersportl., 2 

6. De beginselen van de weefselleer en van de 
biologie .......... : ... . .. . ............................................... N. 30 u. 11%-13(2) W atersportl., 2 

6' Praktische oefeningen ............................................... N. 15 u. 8%-10%(2) 

7. Overzicht van de wijsbegeerte .................................... N.(E.VÉR-
MEERSCH) 30 u. 11% -13(1) Blandijnberg, 2 

8. Grondslagen van de bewegingsopvoeding en de sport ...... N: (W. LAPORTE 30 u. 11% -12% W atersportl., 2 
L___ ---- ----

(1) = eerste halfjaar . (2) = tweede halfjaar (0
) = totaal aantal uren pçr cursus 

(*) = jongens en meisjes krijgen in aparte groepen les, vandaar het grote aantal uren 



HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

,. 2e Kandidatuur in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Tilu/airs (0) maandag dinsdag woensdag do~derdag vrijdag Plaats 

I·. Bewegingsvorming individuele bewegings- N. 8-11(1) 8-10 9Vz -11 9-10(0 
activiteiten, spel en sportspelen, 15-16(1) 14-16(2) 15-17 
expressievakken (*) ........... . . . .. . ................. (W. LAPORTE) 90 u. 8-12(2) 11-13 Watersportl., 2 

~ 

1' Paktische oefeningen (*) ........................... 240u 14-16(2) ' • 

2. De begrippen der ontleedkunde van het N. (A. VAN-
menselijk lichaam .................................... DE VELDE) 90 u. 14-15(1) 14-15(1) 14-15(1) 14-17(1) Led., 35 

N. (A. VAN-
2' Praktische oefeningen ............................ ~ . DE VELDE) 45 u. 15-18(1) ; Led., 35 

. 3. 
w 

De fysiologische scheikunde ....... . ...... . ....... J. STOCKX 45 u . 11 Vz -13(1) 11Vz -13(2) W atersportl., 2 
...... 
00 3' Praktische oefeningen .............................. J. STOCKX 5 u. 14-17'h (2) Led., 35 

4. Methodenleer van de bewegingsactiviteiten N. 

} en de sport met didactische oefeningen ........ (W. LA PORTE) 30 u. 8-10(2) 13-14(2) Watersportl., 2 
f--- 8-9(1) 

4' Praktische oefeningen .............................. 30 u. 14-15(2) 

5. Test- en meetmethodiek in de lichamelijke 
opvoeding ... , .......................................... N. 30 u. 10% -12~ (1) W atersportl., 2 

5' Praktische oefeningen .............................. N. 10 u. 14-16(1) 

Tit.: A. EVRARD 

11.-12Vz (2) I Suppl.: 
6. Beginselen der psychologie ........................ S. LIEVENS 45 u. 11-12 Yt (2) Pasteurlaan, 2 

7. Biomechanica ................................ . ........ N. (R. CLAEYS) 60 u. 8Vz -101h W atersportl., 2 
"' 

8. Hygiëne (1 e deel) ............................. . ....... N. (R. CLAEYS) 30 u. 8lfz -9Vz Watersportl., 2 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) jongens. en meisjes krijgen in aparte groepen les, vandaar het grote aantal uren 



""" 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
I 

1 e Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1. Bewegingsvorming: individuele bewegingsactiviteiten, spel 
en sportspelen, expressievakken (*) ............................. W. LAPORTE 60 u. 17-18(1) 9-10(2) 8-9(2) r W atersportl., 2 

-
1' Praktische oefeningen (*) heren 

dames 150u. 10lh-12(1) 

2. De didaktiek v/d lichamelijke opvoeding en de sport ...... W. LAPORTE 60 u. 11-l2lh(l) lO V2 -12(2) Watersport!., 2 

3. Bewegingsontwikkeli':lg en motorisch leren .................... N. (W. LAPORTE) 45 u. 11-12 V:(2) W atersportl., 2 

4. Dr fysiologie van de mens ......................................... Tit. : I. LEUSEN 90 u. lOlh -12 9-lOlh A.Z. 
Suppl. : J. WEYNE 
partim : 20 uur 

w 4' Praktische oefeningen ............................................... I. LEUSEN 20 u. 14-18(2) A.Z. 

5. Biometrie van de lichamelijke ontwikkeling ... ....... ......... N. 45 u. 11-13(1) Watersport!., 2 
\0 

(J.L. PANNIER) 8 Y2 -9 Yz (2) 

5' Praktische oefeningen ............................................... N. 15 u. 14-16 Watersportl., 2 
(J.L. PANNIER) 

6. Ontledingen der bewegingen ............. .. ......... . .. .. .. .... .. . N. (R. CLAEYS) 60 u. 8:X -10·% W atersportl., 2 

7. 'Bijzondere psychologie van de lichamelijke opvoeding .... Tit.: A. EVRARD 30 u. 11-13(1) Watersportl., 2 
Suppl.: ( 

S. LIEVENS' 

8. Typologie en sportanthropometr!e ............................... N. 15 u. 9lh -1 Olh (2) Watersport!., 2 

8' Praktische oefeningen ................ ..... .......................... N. 15 u. 14-16(2) Watersport!., 2 

9. Methoqenleer van de. bewegingsaktiviteiten en sport : N. 45 u. 14-15(1) 8-9(1) l Wz-12112 (2) Watersport!., 2 
individuele bewegingsaktiviteiten, spel- en sportspele.n, (W. LAPORTE) 13-15(2) 17-18(2) 
expressievakken (*) .................................................. 8-10(1) 9-10(2) 

I--
9' Didactische oefeningen (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . .. . 75 u. 

-- - -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (•) = totaal aàntal uen per cursus 
(*) = jongens en meisjes krijgen in aparte goepen les, vandaar het grote aantal uren. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

te Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 
I 

r 

Leergangen Titularis (0) maa~dag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Twee of meer cursussen ten belope van ten minste 120uur 60 u. 
(60 uur 1 e lic. en 60 uur 2e lic.) te kiezen uit een 
programma van een universiteit met goedkeuring van de 
examencommissie ................................. . ................... 

; 

.. 
' 

I 

.. 

vrijdag Plaa~s 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

N. 
I. Fysiologie van de bewegingsactiviteiten en de sport ......... (J.L. PANNIER) · 90 u. 8Yz-10'h 

1' Praktisch~ oefeningen ............................................... 20 u. 14-16 

2. Trainingsleer ............................... , ..................... ; ..... N. 30 u. 

2' Praktische oefeningen ............................... : ............... 15 u. 14-16 

3. Hygiëne (2e deel), toegepast op de lichamelijke opvoeding R. CLAEYS 30 u. 10'h-ll'h 

3' Praktische oefeningen ............................................... 15 u. 11%-12% 

4. Bewegingsvorming (*) ............................................... W. LAPORTE 30 u. 8-12 
r-----

4' Praktische oefeningen (*) ........... : ......•....................... 90 u. 

5. Methodenleer van de bewegingsaktiviteiten en de sport : 
individuele bewegingsaktiviteiten, spel- en sportspelen, N. ; 

expressievakken (*) .................................................. (W. LAPORTE) 60 u. 13-18 
t----

5' Praktische oefeningen ............................ · ........... ." . ...... 90 u. 
\ 

6. Bijzondere problemen van de sport in de vrijetijdsbeste- N. 
ding ...................................................................... (W. LAPORTE) 45 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (*) = jongens en meisjes krijgen in aparte groepen les, vandaar het grote aantal uren 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag Plaats 

10-11(1) 
12-13(2) Watersportlaan, 2 

1BÇ-12'h(l) 
11-12(2) Watersportlaan, 2 

Watersportlaan, 2 

Watersportlaan, 2 

Watersportlaan, 2 

8Yz-10 . Watersportlaan, 2 
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HOGER INSTITUUT 'VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

2e Licentie in de Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee of meer cursussen ten belope van ten minste 120uur 
(60 uur te lic. en 60 uur 2e lic.) te kiezen uit een pro
gramma van een universiteit met goedkeuring van de exa
mencommissie 

Titularis · (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

60 u. 

Plaats 



w 
N 
w 

1. 

2. 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

7. 

8. 

(0) 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag don,derdag 

Psychologie en psychopathologie van de N. (A. EVRARD) 30 u. 
gehandicapte .......................................... 

Pathologie bij locomotorische stoornissen .... N. 45 u. 
(H. CLAESSENS) 9-12 

Fysiopathologie (interne stoornissen, N. (J.L. 15 u. 10* -1PA (1) 
periatrie, zenuwstelsel en zintuigen) .. .......... PANNIER) 9lf% -10 lf% (1} 

N. (R. CLAEYS) 15 u. 

Lichemelijke opvoeding in de bijzondere N. (M. WENS) 30 u. r4~-17 \4 orthopedagogiek ............................. . ....... 
-

Praktische oefeningen ..................... ......... 15 u. 

Bijzondere oefeningen aangepast aan de N. (H. 60 u. 16-18 
pathologie van het kind (theorie) ................ CLAESSENS) 

Praktische oefeningen ..... . ....................... . 120u. 8-12 

Sport bij mindervalieden : N. 10 u. 8-9 
a . . algemeen , ..... ·: ......... . ............ . : ............ (H. C~AESSENS) 

b. ·specifiek .............. ..... ~ ..... ; ........... ~ ...... M. MUSSEN 75 u. ~ 9-10 8-9 

Bijzondere bewegingsagogiek in het N. (W. LAPORTE 45 u. 15 1f% -17 
onderwijs en in• de vrijetijdssector ...• ~ .......... 

Seminaries · ..... . .. " .... : .......... . ........ ::: ....... ;. : N. (H. 10 u. . -· 
. . - ~ 

CLAESSENS) . 
N. (R. CLAEYS) 10 u. ' 

.. .. . . N. (W. 
LAPORrE) "' 10 u. l (- .-· •• ~ t .- l •. . ' -:,, 

N. (J.L. 10_ u. ~ . ~ .. - .. .. 
PANNIE~} 

: I, . ( . ; ,. ~ . .. ~ . -. \ ' · . 

totaal aantal uur per cursus (a) · = om de veertien dagen 

vrijdag zaterdag Plaats 

8Vz-IOW(1) 

11-12(1) A.Z. 
I 

W atersportl., 2 

Ghislainstr., 49 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

W atersportl., 2 

. . 
., 

. . 

.. .... , -- . . . - ' . . -1 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

9. Oefeningen in de bijzondere lichamelijke N. (W. 120u. 
opvoeding in het onderwijs en in de LAPORTE) .. 

vrijetijdssector ...................................... 

10. Oefeningen in de sport voor mindervaliden N. (H. 240u. 
en speciale groepen ................................ CLAESSENS) 

'------- ----------

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
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N 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregatie H.S.O. in de lichamelijke opvoeding (Oud Programma) 

, 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. De bijzondere methodenleer van de 
lichamelijke opvoeding en de sport ......... W. LAPORTE 
a. theorie ............................... 9-10~ -
b. stage ................................. 45 uur/jaar 

2. Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
opvoeding en de sport in verband met open-
lucht leven en vrije tijdsbesteding .......... W. LAPORTE 

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

4. De algemene methodiek (•) ............... A. GERLO 

5. De proefondervindelijke opvoedkunde ... : .. A. DE BLOCK 17-19(1) 

(•) = wel in 83-84 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Atheneum, 
Lyceum 

9-10 . Watersportl., 2 

Blandijnberg, 2 

17--19 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
L__ _____ ---------- -----·-
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregatie H.S.O. in de lichamelijke opvoeding (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ......... A. DE BLOCK 30 u. 17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde .. , ............ K. DE CLERCK 60 u. 17-19(2) 

3". De algemene methodiek (*) ....................... A. GERLO 60 u. 17-19 

4. De bijzondere methodenleer van de lichame-
lijke opvoeding ....................................... W. LAPORTE 45 u. 9-10!(: 

4' Stage .................................................... 45 u. Lyceum 

. 
'' 

' .. 

. 
·(*) = wel in 83-84 

I 

\ 

: 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Watersportlaan, 2 

Ath.eneum 
Lyceum 

I 

-



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 bio
logie: 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 o licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
4 o apotheker; 
5° doctor in de veeartsenijkunde; 
6° doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
7° ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustriën. 

II. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de 
technologie: de houders van één der wettelijke of wetenschappelijke diploma's ver
meid onder I. 1 o, 4° en 7°. 

111. De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, tot hetzelfde examen toelaten: de houders 
van een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat zij met goed gevolg studiën 
gedaan hebben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als de hierboven opge
somde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

De examenvakken voor de graad van licentiaat in de biochemische wetenschap
pen 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 aanvullingen in 
de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandel,ing 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 15!f2-18lf2(1 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NlHOUL 8V2-10(2) 

3' Praktische oefeningen .................... E. NlHOUL alle vrije uren van de we en de 11 e week (30 u) 

4. De beginselen van de fysiologie en anatomie(") E. LACROlX 10-12 

5. De algemene biochemie, (partim: 
enzymologie en metabolisme) .............. L. V ANDENDRlESSCHE 

(
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. 

9lf2-11 

(•) = 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. lost. A.Z. 

Farm. lost. A.Z . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

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 donderda~ I vrijdag I zaterdag 

5' Praktische oefeningen .................. ... L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de· 20e week (142 'h u.) 

6. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 

I I I 111-12'h r biologie) ................................ W. FIERS 

6' Praktische oefeningen .................... W. FIERS alle vrije uren van de 21 e tot en met de 26e week (142'h u.) 

7. De biologische fysio-chemie ............... A. LAl.JWERS I I ll 16-18 I I 
7' Praktische oefeningen .................... A. LAUWERS alle vrije uren van de Je tot en met de se week (120 u.) 

8. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klin~sche analyse ...................... A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e week (15 u.) 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
8'h -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 ...................................... 

. 
'- ·· ·--

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Farm. Inst. 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: 
I. 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 8lh-10(2) 

2' Praktisçhe oefeningen .................... E. NIHOUL alle vrije uren van de 9• tot en met de 12• week (60 ,u.) 

3. Industriële procestechniek ................. G. FROMENT 10-11~ 22% uur 

4. De beginselen van de fysiologie en anatomie E. LACROIX 10-12 

5. De algemene biochemie, (partim: ..-
enzymologie en metabolisme) .............. L. V ANDENDRIESSCHE 9Yz-11 

5' Praktische oefeningen .................... L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15• tot en met de 20• week (142Yz u.) 

6. Dç algemene biochemie, (partim: moleculaire 
biologie) ............................... W. FIERS 11-12% 

6' Praktische oefeningen .................... W. FIERS alle vrije uren van de 21 • tot en met de 26• week (142lh u.) 

7. De biologische fysico-chemie .............. A. LAUWERS 16-18 

7' Praktische oefeningen .................... A. LAUWERS alle vrije uren van de 1 e tot en met de 8• week (120 u.) 

.. . . 

~ 

(
0

) = \" -- deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in dé scheikundige wetenschappen . 
. ( +) = v.... ' · 7 e cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 
(1) = eerste halfjaar · 
(2) = tweede halfjaar 

-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

·-
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de technologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag ~oensdag donderdag vrijdag 

11. 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 ... . .......................... . 

J 

(1) = eerste halfjaar 

I 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

I 



NOTA'S 
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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 
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 

Voor een student bu~rgerlij k elektrotechnisch ingenieur, richting : 
zwakstroom bepaalt het keuzepakket zijn specialisatie in de gekozen 
richting. Hij kan kiezen tussen volgende keuzepakketten : 
V = velden en circuits 
E = toegepaste elektronic'a 
F = fysische elektronica 
I = informatica 
K = kommunikatietechniek 
S = systeemtechniek 

-Burgerlijk metallurgisch ingenieur 
-Burgerlijk scheikundig ingenieur 
- Burgerlijk textielingenieur 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandiçiaat burgerlijk natuurkundig ingenieur 
-Burgerlijk natuurkundig ingenieur 
- Ingenieur in de automatiseringstechniek (*) 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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- Ingenieur in de geotechniek (*) 
- Nucleair ingenieur (*) 
- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
- Ingenieur in de bouwmechanica (*) 
- Bedrijfskundig ingenieur (*) 
- Speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde 
- Doctor in de toegepaste wetenschappen 
- Speciaal doctor in de toegepaste wetenschappen 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de toegepaste weten-

schappen. 

Elke burgerlijk ingenieur kan zich laten inschrijven om een andere 
(wettelijke) graad van burgerlijk ingenieur te behalen. De bèvoegde 
examencommissie bepaalt het studie- en examenprogramma. 

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 v~rdere inlichtingen · kunnen u verstrekt worden door het Dekanaat 
van de Faculteit van de Toegepaste Wètenschapgen, J. Plat,eaustraat 22 te 
Gent. Tel. 091/25 75 71 uitbreiding 4332, of door de pedel, de Heer 
E. MALFLIET, zelfde ad~es Tel. uitbreiding 4322. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

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 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de kandidaat. 

De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen voor die behoren tot 
verschillende disciplines, en waaronder de kandidaat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 
3 o de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal Yan een door de examen

commissie opgelegde tekst- in een tweede taal door de kandidaat gekozen 
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 oyer de volgende vakken : 

:____ de algebra; · 
_..:. de analyse; 
- -de meetkunde; 
- de analytische meetkunde 

go een schriftelijke proef over de volgende yakken: 
- de driehoeksmeting; 
- het numeriek rekenen. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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Art. 2 - Het peil van· de kennis vereist voor ieder van de vakken als bedoeld in artikel 
I, komt overeen met het peil van het programma vastgesteld door de instellingen 
bedoeld in dit artikel. 

Art. 3 - § I. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn 
voor een toelatingsexamen tot de graad van kandidaat in de wiskundige wetenschap
pen of in de natuurkundige wetenschappen of van kandidaat landbouwkundig inge
nieur zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vakken bepaald onder de nrs. 1 o 

tot 6° van art. I. 

§ 2. De houders van één van de hierna opgesomde getuigschriften of diploma's 
zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vakken bepqald onder de nrs. 3° tot 6° 
van art. I: 

a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle afdelingen); 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de exameneommis
sie ingesteld bij art. 11, 2 o van de gecoördineerde wetten op het töekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, gewijzigd 
bij de wet van 8 juni I964; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 

d) getuigschrift van één van de proeven voorbereidend op de academische graden; 

e) getuigschrift van de P.roef 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 af
delingen) of diploma van een hogere secundaire technische school (alle afdelin
gen) uitgereikt door de examencommissie ingesteld bij art. I1, 3 ° van de gecoör
dineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma 
van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni I964. 

B. Tot de graden ~an burgerlijk ingenieur: 

cf. p. 11 

C. a) Tot de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk ingenieur en van 
burgerlijk ingenieur: cf. p. I2 en volgende. 

b) Tot de graad van kandidaat burgerlijk natuurkundig ingenieur ·: wordt het sla
gen 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 o de houder van het diploma van een der wettelijke ~cademische graden van 

bl.!rgerlijk werktuigkundig 'ingenieur, burgerlijk werktuigkundig-elektro
technisch ingenieur, burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur, burgerlijk elek
trotechnisch ingenieur, burgerlijk ingenieur der textielnijverheid, burgerlijk 
scheikundig ingenieur, of van een met deze graden overeenste~mend weten
schappelijk diploma, of van burgerlijk natuurkundig ingenieur; 

2° de houçier 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 overeen
stemmend wetenschappelijk diploma, mits de houder het bewijs levert dat hij 
de nodige basiskennis heeft verworven. Bij ontstentenis hiervan zal · de exa

. mencommissie zijn studie- en examenprogramma aanvullen met één of meer 
cursussen. 

e) Tot de graad van ingenieur in de geotechniek: 
1 o de houder van het diploma van de wettelijke academische graad van burgerlijk 

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 graden 
van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden. overeenstemmend 
wet~nschappelijk diploma of van het diploma van burgerlijk natuurkundig 
ingenieur, mits hij het bewijs levert dat hij de ~oqige basiskennis heeft verwor
ven. ·Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie zijn studie- en examen
programma aanvullen met één of meer cursussen. 

f) Tot de graad van nucleair ingenieur: 
1 o de houder van het diploma van een der wettelijke academische graden van 

bu~gerlijk · elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk werktuigkundig-elektro
technisch ingenieur, burgerlijk werktuigkundig ingenieur, burgerlijk scheeps
bouwkundig ingenieur, burgerlijk metallurgisch ingenieur, burgerlijk schei,_ 
kundig 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 graden 
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 telecomm\}nicatietechnieken: 
1 o de houder van het diploma van de wettelijke academische graad van burgerlijk 

elektrotechnisch ingenieur, of van het met deze graad overeenstemmend . I 

wetenschappelijk diploma; · 
2° de houder van het diploma van een der andere wettelijke academische graden 

van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma of van . het diploma van burgerlijk natuurku~dig 
ingenieur' mits hij het bewijs levert dat hij de nodige basiskennis heeft verwor
ven. Bij ontstentenis hiervan zal de examenèommissie zijn studie- en examen-

. programma .aanvullen met één of meer cursussen. 
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h) Tot de graad van ingenieur in de bouwmechanica: 
I o de -houder van het diploma van de wettelijke academische graad van burgerlijk 

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 graden 
van burgerlijk ingenieu.r 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 verwor
ven. Bij ontstentenis hiervan zal de examencommissie zijn studie- en examen
programma aanvullen met één of meer cursussen. 

i) Tot de graad van bedrijfskundig ingenieur: 
I 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" diploma van de wettelijke academische graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwin
dustrieën, of . van een met deze graden overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma; 

3 o de houder van het diploma van handelsingenieur. 

j) Tot de graad van s·peciaallicentiaat in de kwantitatieve bedrijfskund~: 
de houder van een Belgisch diploma van licentiaat in de economisçhe weten
schappen, mits ae examencommissie - op advies van de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent- oordeelt dat de kandi
daat de nodige basiskennis heeft verworven. Bij ontstentenis hieryan zal de exa
mencommissie zijn l~erplan en examenprogramma aanvullen met één of meer 
vakken. 

k) Tot het doctoraat in de toegepaste w:etenschappen: 
- ten ware zij er van vrijgesteld werden krachtens het koninklijk besluit van 30 
september I964, houdende vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder 
de wetenschappelijke diploma's en erediploma's door de Rijksuniversiteiten wor
den uitgereikt, - zij die sedert tenminste één jaar houder zijn, hetzij van het 
diploma van burgerlijk mijningenieur of van ingenieur der burgerlijke bouw
kunde, afgeleverd overeenkomstig de wet van IO aprili890- 3 juli 189I, hetzij 
van het diploma van burgerlijk ingenieur afgeleverd overeenkomstig de wet van 
21 mei I929, hetzij van een in België behaald wetenschappelijk diploma van inge
nieur,hetzij van een diploma van ingenieur in het buitenland verkregen en door 
de Faculteit gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diploma's. Daarenboven 
moet de kandidaat, onder leiding van een professor van de bevoegde Faculteit, 
onderzoekingen gedaan hebben of werken van technische aard hebben uitge
voerd, die door de voormelde .faculteit als belangwekkend werden erkend. 

l) Tot het s-peciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen: · 
- zij die sedert tenminste twee jaar houder zijn van een wettelijk of weten

schappelijk diploma van ingenieur uitgereikt in België; 
- de houders van een diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen 

verkregen op grond van het in fine van de eerste alinea van artikel .... 2·· van 
het koninklijk besluit van 27 december I938 vermelde. De studieduur wordt 
ber_ekend vanaf het tijdstip van het verkrijgen van het buitenlandse inge
nieursdiploma. 
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m) Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de toegepaste weten
schappen: 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk inge
nieur uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede bij toepas
sing van art~kel 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 artikel 
40 van de genoemde gecoördineerde wetten. 

OVERZICHT VAN DE STUJ?IËN 

be Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen Qmvat de voorbereidende (kan
didaturen) en de speciale scholen (graden). 

1 oDe kandidaturen burgerlijkïngenieur en burgerlijk natuurkundig ingenieur: 
- de studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de wettelijke gra

den ·van burgerlijk ingenieur. 
-de studie van kandida~t 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 proe
ven en grafische werken over de vakken die zulks vergen. 

2° De graden van burgerlijk ingenieur en van burgerlijk natuurkundig ingenieur: 
-de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van ten

minste drie jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat praktische proeven 
en grafische werken over de vakken die zulks vergen. Het aantal uren keuze
vakken, voorzien voor elke groep vakken, moet zodanig gekozen worden, dat 
het volgen van de lessen mogelijk is, overeenkomstig het bestaande uur
rooster; 

-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 examen_commissie overgemaakt ten laatste op 1 juni 
voor de eerste examenperiode en op l september voor de tweede examen
periode. 

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 examen
commissie 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 maand 
vóór de opening van de zittijd. · 
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4 o De graad van bedrijfskundig ingenieur en van spèciaal 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 gedeelten wor-
den gesplitst; • 

- de examinandi moeten bovendien aan de examencommissie en vóór de door 
haar vastgestelde datum een verhandeling indienen over een praktijkvraagstuk 
gekozen uit de vakken van het leerplan. 

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 
geven van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee 
jaar na het behalen van het diploma van burgerlijk ingenieur. 

7 o 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. 

go De aggregatie voor het hoge secundair onderwijs in de toegepaste wetenschap
pen: 
-hij die zich aanmeldt voor het examen moet door een getuigschrift bewijzen 

dat hij .gedurende ten minste één jaar, onder leiding van zijn professor in de 
· methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting van het 

secundair onderwijs; · 
- de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, 

vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het programma van het 
secundair onderwijs (toegepaste wetenschappen); 

-het examen voor de graad van geaggregeerde mag gelijktijdig afgelegd worden 
met de 3e proef burgerlijk ingenieur. 

INWENDIG 'REGIME. 

Behalve de gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbereidende als 
in de speciale scholen, een vrij of een verplicht inwendig regime, bestaande uit eva
luaties, praktische oefeningen, ontwerpen, werken in de laboratoria en grafische 
werken in aansluiting aan verschillende vakken van het onderwijs. De behaalde quo
teringen tellen mee voor het examen. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk inge~i.eur 

r---
Nr. Leergangen Titularis ... maandag dinsdag woensdag 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1 De analytische meetkunde ...................... J. BILO 45 u. 

Praktische oefeningen ...................... : . .. J. BILO 22%u. 10-11%(3) 

2 De hogere algebra ..............•.............. R.DELANGHE 45 u. 

Praktische oefeningen ................ : ......... R.DELANGHE 45 u. 11%-13 

3-4 Wiskundige analyse 1-11 ........................ F. KULIASKO 157% 10-1 Plz (2) 8%-10(1) 
u. 8% -10(1) 11~ -13(1) 11~ -13(2) 

. . 
. Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 135u. 14~-17 1h 

(1) 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren en Tit.: 141f2-16 
numerieke methoden .................. : . ; ...... C. GROSJEAN 22%u. (2) 

Praktische oefeningen .... : ............ · ......... 
Suppl.: G. VAN-
DEN BERGHE 22%u. 

300 Theoretische Mechanica I ....................... R. MERTENS 45 u. 11 Y2 -13(2) 8%-10(2) 
.. 

Praktische oefeningen .......................... R. MERTENS 22%u. 16Vz-18(2) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 

200 partim : mecha~ica ................ : ............ W. WIEME 22%u. 

Praktische oefeningen ...................•...... W. WIEME 22Vz u. 14-18(b) 14-18(b) 

-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de 14 dagen 
(b) = in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen ... = totaal aantal uren per cursus 

' 

donderdág vrijdag Plaats 

10-1 H~ Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10 Plat., 22 

Plat., 22 

10-11~ (2) 
8% -10(1) Plat., 22 

14~-17~ Plat., 22 

Plat., 22 

10-1 Ph (2) Plat., 22 

. Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281 , S9 

11%-13(2) Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandid~tuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag 

De algemene scheikunde en de beginselen der fysi-
sche scheikunde, 

100 partim : anorganische scheikunde en de beginselen ! 
der fysische scheikunde I 

(deel 1) ....................................... N. 45 u. 8lh-10 

Praktische oefeningen (00
) •••••••••••••••••••••• N. 45 u . . 

4000 De staats- en sociale huishoudkunde ............. A. VLERICK 22lh,u. 

4100 - D~ beginselen van het 'nijverheidsrecht ........... J. PETIT 22lhu. 

11. BIJZONDERE CURSUS VOOR 
RICHTING A 

1000- Elementaire vormstudie (praktische \ 

1001 ................................ G. DE LEYE 90 u . 14-17 

I 

(a) = in 2 groepen om beurten, om de veertien dagen 
(4) = de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur omvat 

I 

donderdag vrijdag Plaats 

Plat., 22 

14-17(a) Rozier, 44 

11~-13(1) Plat., 22 

8~-10(2) Plat., 22 

Plat., 22 

\ 



w 
~ 
N 

Nr. 

1 

2 

3-4 

300 

200 

7 

100 

4000 

4100 

(1) 
(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 
-

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

De analytische meetkunde . . .................... J . BILO 45 u . 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen .................... . ..... J. BILO 221,4u. 10-111,4 (3) Plat., 22 

De hogere algebra .............. . . : ...... . .. . .. R. DELANGHE 45 u. 81,4-10 
., 

Plat., 22 

Praktische oefeningen ...... . .. : ................ R. DELANGHE 45 u. 111,4-13 Plat.,_ 22 

Wiskundige analyse l-Il ................ . . . ..... F. KULIASKO 1571,4 81,4-10(1) llY; -13(1) 8 Yz-10(1) 8Yz -10(1) 
u. 10-11Yz (2) 11Yz -13(2) 10-11Yz (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 135u. 14 Yz -'t? Yz (1) 14%-17 Yz Plat., 22 

Theoretische mechanica I .. . .............. .. .... R. MERTENS 45 u. 11 Yz -13(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ................. .. ....... R. MERTENS 22l,4u. 16Yz-18(2) Krijgslaan 281 , S9 

De algemene natuurkunde en de beginselen der } 

theoretische en · wiskundige natuurkunde, 

partiro : mechanica .. .. ................ .... . .... W. WIEME 22%u. 11%-13(2) ... Rozier, 44 

Praktische oefeningen .......................... W. WIEME 22Yzu. l4·l8(b) 14-18(b) Rozier, 44 

Gebruik van ordinatoren, programmeren en Tit.: 
numerieke methoden ..... . ............ . ........ C. GROSJEAN 22Yzu. 14Yz-16(2) Plat., 22 

Suppl.: G. VAN-
Praktische oefeningen ........ . ..... . ...... . .... DEN BERGHE · 22Yzu. 10-1 }lh(2) Plat., 22 

De algeménè scheikunde en de beginselen der 
fysische schei~unde, 
partim : anorganische scheikunde en de bf',_:,selen 
der fysische scheikt,mde (deel I) ................. N. 45 u. 8Yz-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......... : ............... N. 45 u. 14-17(a) Rozier, 44 

De staat- en sociale huishoudkunde .............. A. ·VLERICK 22Yz u. 11Yz -13(1) Plat., 22 

De beginselen van het nijverheidsrecht ........... J. PETIT 221,4u. 81,4-10(2) Plat., 22 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar * = totaal aantal uren per cursus 0) = om de 14 dagen 
in 2 groepen om beurten om de 14 dagen (b) = in 4 groeRen Q!!L beurten, elk 6 zittingen 



w 
.,J::.. 
w 

Nr. 

5 

301 

201 

205 

102 

8 

(0) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

, . 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Gemeenschappelijke . cursussen voor alle 
·richtingen 

14%-16 
Wiskundige analyse lil ......................... F. KULIASKO 22%u (1) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 22%u. 16-17l!z(l) 

Theoretische mechanica 11 ........ . .......... . .. R. MERTENS 45 u . 11 ~ -13(1) 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
a. partim: elektriciteit ......................... W. WIEME .45 ti. 10-11%(1) 10-11 ~(1) 

a' Praktische oefeningen ....................... ·W. WIEME 45 u. I I 14~-17~ 

(3) 

b. partim : stralingsleer ......................... W. WIEME 22%u. 8112 -10(2) 

b' Praktische oefeningen ..................... . . W. WIEME 22%u. 14~ -17112 
-·-

(2)(3) 

De algemene scheikunde, en de beginselen der 
· fysische scheikunde, partim : M. VANDE-
organische scheikunde I ........... : ......... . .. WALLE 22112u. 

De beginselen der waarschijnlijkheidsrekening en de 
theorie der waarnemingsfouten .................. P . DINGENS 45 u. 11112-13 

Praktische oefeningen ........... . ........ . . . ... P . DINGENS 22112u. 16112-18 161/z -18 
(2)(3) (1)(3) 

.. 

' . 
. .. 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 14 dagen 

vrijdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 2 

11 ~ -13(1) Krijgslaan 281, S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
---

10-11Vz (1) Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281, 
S9 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kàndidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
11. Specifieke cursussen voor elk der hieronder I 

opgesomde richtingen : 

Richting A: Architectuur ....................... zie p. 345 
Richting B: Burgerlijke bouwkunde . ............. zie p. 347 
Richting C: Scheepsbouw ...................... zie p. 3~8 

Werktuigkunde-elektrotechniek ...... 
Richting D: Elektriciteit-zwakstroom ..... ······· zie p. 350 
Richting E: Metaalkunde, ...................... zie p. 352 

Scheikunde, ················ ....... 
Textiel ............................ 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over twee jaar (I• en 2• kandidatuur) 

vrijdag Plaats 

( 

,. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag 

11. Specifieke cursussen voor de richting A: 
Architectuur 

301 Praktische oefening (behorende bij cursus 301 
algemeen gedeelte) ............................. R. MERTENS 22lhu. 

9 De beschrijvende meetkunde .................... G. DE LEYE 22~u. 11~-13(1) 

Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 22~u. 

10 De toegepaste beschrijvende meetkunde .......... G. DE LEYE 22%u. Slh-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 22%u. 10-11% (2) 

1310 Grafostatica ............... ..................... G. DELEYE 22%u. 

Praktische oefeningen .......................... G. DELEYE 22%u. 

202 De algemene natuurkunde en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : warmteleer I ............................ W. WIEME 22%u. 

105 Mineralogie ................................... W. DE BREUCK 22%u. 
.-

Praktische oefeningen .......................... W. DE BREUCK 22%u. 

1007 Architectuurtekenen . 8Yz -1 Ph 
Praktische oefeningen .......................... G. DE LEYE 45 u. (1) 

1019 Architektonische samenstelling : 
woningbouw .................................. J. KINT 22%u. 

1023 Architektonische samenstelling : 14~-17lh 
Ontwerpen I (3) ............................... J. KINT 67%u. (2)(a) 

1004 Hedendaagse tendensen in de architectuur ........ G. DE LEYE ' 22%u. B~-10(2) 

(
0

) = totaal uren per cursus (1) = 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 2B1, 
11~ -13(1) S9 

Plat., 22 

B'h-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

14'h -16(2) Plat., 22 

16-17%(2) Plat., 22 

10-lllh (1) Rozier, 44 

14%-16(2) Krijgslaan 2B1, SB 

16-17%(2) Krijgslaan 2B1 , SB 

Plat., 22 

14%-16(1) Plat., 22 

B~-1 P/z (2) Plat., 22 

Plat., 22 
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Nr. 

1010 

1013 

4200 

e> 
(1) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Ka-ndidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Constructie van gebouwen I .................... N. 45 u. 10-11%(2) 8%-10(1) 
- -

Constructie van gebouwen 
Ontwerpen I ............•.................. . .. G. DE LEYE ~2lfzu. 11% -13(2) 

Mens en milieus ..................... . .. . .. ' .... J. QUACKELBEEI\ ~2Y2 u. 11Y2 -13(2) 

Praktische oefeningen ..................... . .. . . J. QUACKELBEEI\ 22%u. 11% -13(2) 

) 

-

-

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 

·-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

H. Dunantl., 2 

H. Dunantl., 2 

-



VJ 
+::-. 
-.J 

Nr. 

.. 

301 

9 

10 

6 

1310 

202 

105 

1007 

1010 

1013 

e> 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag 

II. Specifieke cursussen voor de richting B. 
Burgerlijke Bouwkunde 

Praktische oefeningen (behorend bij cursus 301 
algemeen gedeelte) ........................................... R. MERTENS 22Y:u. 

De beschrijvende meetkunde .............................. G. DE LEYE 22Y:u. 11 Y:-13(1) 

P'raktische oefeningen ...................................... G. DE LEYE 22Y:u. 

De toegepaste beschrijvende meetkunde ............... G. DE LEYE 22l!zu. 8!(: -10(2) 

Praktisc.he oefeningen ................................ : . .... G. DE LEYE 22l!zu. 10-11 Y: (2) 

Wiskundige analyse IV ................... : ................. F. KULIASKO 45 u. 14Y:-16(2) lO-llY: (2) 

Praktische oefeningen ................ : ..................... F. KULIASKO 45 u. 11 'h -13(2) 

Grafostatica .......... ......................................... G. DE LEYE 22Y:u. 

Praktische oefeningen ...................................... G. DE LEYE 22Y: u. 

De algemene natuurkunde en de beginselen der 
I 

theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : warmteleer I ........................................ W. WIEME 22Y:u. 

Mineralogie ..................... , ............................... W. DE BREUCK 22l!zu. 

Praktische oefeningen ...................................... W. DE BREUCK 22!(: u. 

Architectuurtekenen 
Praktische oefeningen ................. ~ .................... G. DE LEYE 45 u. 8Y2 ~1 P/2( 1) 

Constructie van gebouwen I .............................. N. 45 u. 10-ll'h (2) SY:-10(1) 

Constructie van gebouwen : <?ntwerpen I ............. G. DE LEYE 221hu. 11Y: -13(2) 

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

Krijgslaan 281 , 
llY:-13(1) S9 

Plat., 22 

8!(:-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Y: -10(2) Plat., 22 

14!(:-16(2) Plat., 22 

16-17!(: (2) Plat., 22 

10-11l!z(1) Rozier, 44 

14-16(2) Krijgslaan 281, SS 

16-17% (2) Krijgslaan 281 , SS 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
~ 
00 

Nr. 

()()()() 

301 

9 

6 

302 

1350 

1301 

1200 

(0) 
(4) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Eén cursus te kiezen uit het programma van de I 

universiteit, met goedkeuring van de examencom-
missie van de faculteit. De cursus moet ten minste 
22 1h u. theorie omvatten. te volgen in het tweede halfjaar 

U. Specifieke cursussen voor de richting C: 
Werktuigkunde-elektrotechniek 
Scheepsbouw 

Praktische oefeningen (behorende bij cursus 301 
algemeen gedeelte) ........................................... R. MERTENS 22Yzu. 11% -13(1) I 

De beschrijvende meetkunde .............................. G. DE LEYE 22Yzu. 11%-13(1) 

Praktische oefeningen ................................... ... G. DE LEYE 22Yzu. 8~-10(1) 

Wiskundige analyse IV ..... ................ · ................ F. KULIASKO 22% u. 10-11% (2) 

Praktische oefeningen .................... ................ .. F. KULIASKO 22Yzu. 11~ -13(2) 

Theoretische mechanica III ................................ R. MERTENS 22Yzu. • ti~ -13(4) ll ~ -13(4) 

Praktische oefeningen ...................... ......... , ...... R. MERTENS 22Yzu. I 16~-18(2) 

Stromingsleer I ............................. .................. G. TISON 22Yzu. 8~-10(2) 

Praktische oefeningen ...................................... G. TISON 22Yzu. 11~ -13(5) 11~-13(5) 

De technische thermodynamica .......................... R. MINNE 45 u. 10-1 Ph 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 45 u. 14~-17~ 14~-17% 
(2a) (la) 

Inleiding tot de netwerkanalyse . .. ....................... M. VAN- 45 u. 8~-10 11~-13 

WORMHOUDT (2) (2) 

Praktische oefeningen ......................... ............. M. VAN- 45 u. 14~-17% 

WORMHOUDT (2) 

totaal aantal uren per cursus 
eerste helft tweede halfjaar 

(a) = om de veertien dagen (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
(5) = tweede helft tweede halfjaar 

Plaats 

--

\ 

Krijgslaan 281, 
S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan 281 ; S9 

Krijgslaan 281 , S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
+:>. 
\0 

. . . , 

Nr. 

1501 

1300 

1111 

e> 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

Metaalkunde .................................................. J. DILEWIJNS 22~u. 10-11~(1) Rozier, 44 

De aanwending van de brandstoffen ................... R. MINNE 22~u. 8~-10(1) Plat., 22 

Praktische 'oefeningen ...................................... R. MINNE 22~u. 14~-17~ Plat., 22 
(1)(3) 

Mechanische bewerkingen I ............................... C. DEKONINCK 22~u. 8~-10(2) Rozier, 44 

Praktische oefeningen ...................................... C. DEKONINCK 22~u 14~-16(2) Plat., 22' 

\ 

' 

. 

' 
I 

totaal aantal cursussen per jaar (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 14 dagen 



w 
VI 
0 

Nr. 

301 

6 

302 

202 

203 

204 

1200 

111,1 

(0) 
(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 22%u. 

Wiskundige analyse IV ......................... F. KULIASKO 45 u. 14% -16(2) 10-11% (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. KULIASKO 45 u. ll% -13(2) 

Theoretische mechanica III ..................... R. MERTENS 22%u. 11% -13(4) 

Praktische oefeningen ...... : ................... R. MERTENS 22%u. 

De algemene natuurkunde en de beginselen van de 
theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : warmteleer I ........................... W. WIEME 22%u. 

partim : warmteleer 11 .......................... W. WIEME 22%u. 10-11%(2) 

Praktische oefeningen .......................... W. WIEME 22%u. 10-11% (2) 

Quanturnmechanica ............................ W. WIEME 22% u. 8% -10(1) 

Praktische oefeningen .......................... W. WIEME 22%u. 8% -10(1) 

Inleiding tot de netwerkanalyse .................. M. VAN- 45 u. 8Y2 -10(2) 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ................. ; ........ M. VAN- 45 u. 
WORMHOUDT 

Mechanische bewerkingen I ..................... C. DEKONINCK 22Vzu. 8%-10(2) I 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 22ihu. 

totaal aantal cursussen per jaar (1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
om de 14 dagen (4) = eerste helft tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

Krijgslaan 281 
11%-13(1) S9 

Plat., 22 

8% -10(2) Plat., 22 I 

11% -13(4) Krijgslaan 281 , S9 

16% -18(2) - Krijgslaan 281, S9 

10-11 ih (1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

11% 13(2) Plat., 22 

14%-17% Plat., 22 
(2) 

Rozier, 44 

14%-16(2) Plat.,. 22 



w 
V\ 

Nr. 

A. 

104 

1501 

B. 

(0) 

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 ................................. J. VENNIK 22~u. 

Praktische oefeningen .......................... J. VENNIK 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 examencommissie van de faculteit. 

-

\ 

- - -----.---- ... --~ - ~ - -
\ 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

8~-10(2) Krijgslaan 281, SI 

10-11~ (2) Krijgslaan 281, SI 

Rozier, 44 

.. --- _..... .... --- -



w 
VI 
N 

Nr. 

~ 

302 

104 

204 

1350 

1301 

101 

1500 

1460 

(0) 
(a) 

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 22V:u. 11~ -13(4) 

~istallografie ................................. J. VENNIK 22V:u. 

Praktische oefeningen ........................... J. VENNIK 22Yzu. 

Quanturnmechanica ............................ W. WIEME 22Yzu. 8Y:-t0(1) 

Stromingsleer I .......................... · .. <· ~ G. TISON 22!f2u. 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. TISON 22l!zu. t1l!z-t3(5) 

De technische thermodynamica .................. R. MINNE 45 u. 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 45 u. l4!f2-17Yz 14Yz - 17Yz 
(2a) (la) 

De algemene scheikunde en de beginselen der 
I 

fysische scheikunde, partim : de anorganische 
scheikunde en de beginselen der fysische schei-
kunde (2e deel) ... ·' ........................ .... N. 45 u. 8% -10(1) 

Praktische oefeningen .......................... N. 45 u. 

Algemene metallurgie .......................... J. DILEWIJNS 22!f2u. 8%-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 22lf2u. 14Yz-17Yz 
(2)(a) 

Anorganische industriële chemie I ............... F. BOSCH 22V:u. 10-11% (2) 

Praktische oefeningen .......................... F. BOSCH 22V:u. 

totaal aantal uren per cursus 
om de veertien dagen (4) 

(1) = eerste halfjaar (2) 
eerste helft tweede halfjaar ' 

tweede halfjaar 
(5) = tweede helft tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

. 
~ ... 

11lf2-13(4) Krijgslaan 281, S9' 

8V:-10(2) Krijgslaan 281, St 

10-1tYz (2) Krijgslaan 28t, St 

Plat., 22 

8lf2-10(2) Plat., 22 

11% -13(5) Plat., 22 

10-11% Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(1) Plat., 22 

141/z-17% Plat., 22 
(I) 

Technicum 
-

Technicum 

Plat., 22 
~ 

Camp. Zwijn. 14Yz-17lf2 
(i)(a) 



w 
VI 
w 

· Nr. 

5 

6 

301 

302 

201 

202 

203 

205 

204 

(0) 
(4) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

Wiskundige analyse III .......................... _ ........... F. KULIASKO 22'1zu. 14%-16(1) 

Praktische oefeningen ...................................... F. KULIASKO 22'1zu. 16-17'1z(1) 

Wiskundige analyse IV ............ ·: .......... . .. . ......... F. KULIASKO 45 u. 14%-16(2) 10-ll'!z (2) 

Praktische oefeningen ...................................... F. KULIASKO 45 u. 11'1z -13(2) 8'1z-10(2) 

Theoretische mechanica 11 .... .' ..................... ....... R. MERTENS 45 u. ll'lz-13(1) 

Praktische oefeningen ......... .......... : .................. R. MERTENS 22Yzu. ll'lz -13(1) 

Theoretische mechanica III .................. . ........ ..... R. MERTENS 22'1zu. 11Yz-13(4) 

Praktische oefeningen ........................... : .. . ....... R. MERTENS 22'1zu. 16'1z -18(2) 

D~ algemene natuurkunde en de beginselen der 
I 

theóretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : elektriciteit ............................... . .......... W. WIEME 45 u. 10-ll'lz(1) 10-ll'lz (l) 

Praktische oefeningen . ..................................... W. WIEME 45 u. 14'1z-17'1z 
(3) 

partim : Warmteleer I .................. ~ ...... ." ............. W. WIEME 22'1zu. 10-11'1z(1) 

partim: Warmteleer 11 ............................ : ......... W. WIEME 22Yzu. 10-11'1z (2) 

Praktische oefeningen ............................... : ... ~ .. W. WIEME 22%u. 10-11'1z (2) 

partim : Stralingsleer ........... : ........................ : ... W. WIEME 22Y:u. 8Yz-10(2) 

Praktische oefeningen ...................................... W. WIEME 22Yzu. 14'1z-17'1z 
- (2)(3) 

Quanturnmechanica ... : ..................................... W. WIEME 22Yzu. 8Yz~10(1) 

·' ~raktische oefeningen ...................................... W. WIEME 22'1zu. 81h-10(1) 
-- L__ __ 

totaal aantal uren per cursus 
eerste helft tweede halfjaar 

(1) = eerste halfjaar (2) 
(5) = tweede helft tweede halfjaar 

tweede halfjaar (3) om de 14 dagen 
~ 

vrijdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

11'1z-13(1) Krijgslaan 281, S9 

Krijgslaan 281 , S9 

1Ph-13(4) Krijgslaan 281 , S9 

Krijgslaan 281, S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

"--R.ozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 
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~ 

Nr. 

1200 

102 

8 

lil I 

A. 

I04 
.. 

I50I 

B. 

(*) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Inleiding tot de netwerkanalyse .................. M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8Y: -10(2) I P/z -13(2) 

Praktische oefeningen ...........•.............. M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 

De algemene scheikunde en de beginselen der 
fysische scheikunde, partim: 
organische scheikunde I_ ........................ M. VANDEWALLE 22Y:u. 

De beginselen der waarschijnlijkheidsrekening 
en de theorie der waarnemingsfouten ............ P. DINGENS 45 u. 11%-13 

Praktische oefeningen ......................... . P. DINGENS 221/2 U. 16%-18 I 16%-18 
(2)(3) (1)(3) 

Mechanische bewerkingen .I ..................... C. DEKONINCK 22Y: u. 8% -10(2) 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 22Yzu. 14%-16(2) 

Eén cursus te kiezen uit de hieronder vermelde 
cursussen: 
Kristallografie ................................. J. VENNIK 22Y:u. 

Praktische oefeningen ................. : ........ J. VENNIK 22Y: u. 

Metaalkunde ............................... . .. J. DILEWIJNS 22%u. 10-II Y: (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 examencommissie van de faculteit. 

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

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 

vrijdag Plaats 

- Plat., 22 --

14%-17% 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan 281, S2 
10-11% (I) 

Krijgslaan 281, S9 
S9 

Krijgslaan 281, S9 
S9 

Rozier, 44 

Plat., 22 

8%-I0(2) Krijgslaan 28I, SI 

10-I Pf.z (2) Krijgslaan 28I, SI 

Rozier, 44 

-



w 
Vl 
Vl 

• 

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 22%u. 10-11% 

1011 Constructie van gebouwen 11 .................... N. 22%u. 11%-13 

1014 Const~uctie van gebouwen: Ontwerpen 11 ........ G. DE LEYE 60 u. 14-18 

1020 Architectonische samenstelling : 
Typologie van gebouwen I ........... : .......... J. KINT 22%u. 16-17V2 

1024 Architectonische samenstelling : Ontwerpen 11 ..... J. KINT 120u. 8'12-13 14-18 

1060 Topografie en fotogrammetrie .................. H. VAN 22'/zu. ll'h -13 
KERCKHOVEN 

-
1061 Wegen I .. ;· ......... -.......................... G. VAN 45 u. 8'12 -11'12 

RISSEGHEM 

1305 Bouwfysica ................................... P. MOERMAN 22%u. 14%-16 

Praktische oefeningen .......................... P. MOERMAN 15 u. 1P/z-13 

1311 Elasticiteit en sterkteleer I ........................ R.DECHAENE 45 u. 10-11'12 8'12 -10 

Praktische oefeningen .......................... R.DECHAENE 60 u. 14-18 

1353 Mechanica der fluida ........................... G. TISON 22'12 u. - 8%-10 
I 

Praktische oefeningen .......................... G. TISON 30 u. 
~ 

16-18 

1550 Steen en beton ................................ H. LAMBOTTE 221hu. 8%-10 
-

Praktische oefeningen .......................... H. LAMBOTTE 22%u. 10-1Ph 

4500 Geschiedenis van de bouwkunst I ................ R. D'HULST 22'hu . 11%-13 

totaal aantal ~ren per cursus 

Plaats 

,Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Pla:t., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 



··w 
Vl 
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• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e . Proef burgerlijk ingenieur architect · - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1006 Architectonische samenstelling : i 

Theorie van de bouwkunst 11 ................ , ............. J. KINT 22lhu. 10-lllh 

1012 Constructie van gebouwen III ............................ N. 22lhu. 11%-13 

1015 Constructie van gebouwen : 
Ontwerpe·n III (3) .......... : ................................. G. DE LEYE l20u. 14-18 14-18 

1021 Architectonische samenstelling : 
Typologie van gebouwen 11 ............................... J. KINT 22lhu. lP-llY: 

1025 Architectonische samenstelling : 
Ontwerpen III (3) ............................................ J. KINT 60 u. 14-18 

1030 Stedebouw en planologie I ................................ C. VERMEERSCH 22Y:u. 11%-13 

1046 Brandveiligheid ....................... " ........................ R. MINNE 22lhu. 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 12 u. op afspraak 

1056 Geologie ........................................................ W. DE BREUCK 22%u. lO-llY: 

Praktische oefeningen ....................................... W. DE BREUCK 22lhu. 11%-13 

1060 I Topografie en fotogrammetrie ........................... 'H. VAN 
KERCKHOVEN 22%u. lE~-13 

Praktische oefeningen ........................ .............. H. VAN 
KERCKHOVEN 22%u. op afspraak 

1312 Sterkteleer 11 .................................................. R. DECHAENE 22Yzu. 8'l!z-10 

Praktische oefeningen ................. .' .................... R. DECHAENE 30 u. 8-10 

1313 Plasticiteit ...................................................... R. DECHAENE ~2Yz u. 10-11% 

4501 Geschiedenis van de bouwkunst 11 ...................... R. D'HULST ~2Yzu. 8%-10 
-----·· -

totaal aantal uren per cursus (3) de examenoefening bestaat uit een ontwerp dat ten minste 30 uur omvat. 

Plaats 

- -
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan 281, SS 

Krijgslaan 281, S8 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plàt., 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 vrüdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1016 Constructie van gebouwen: Ontwerpen IV ........ G. DE LEYE 60 u. 14-18 

1022 Architectonische samenstelling : 
Typologie van gebouwen III ............ , ....... J. KINT 22Yzu. 1Ph -13 

1026 Architectonische samenstelling : 8Yz-12Yz 
Ontwerpen IV ................................. J. KINT 120u. 14-18 

1031 Stedebouw en planologie 11 • ..................... C. VERMEERSCH 22Yzu. llYz -13 

1040 Inrichtingstechniek : electrische en electro-
mechanische uitrusting va~ gebouwen ............ J. CNOPS 22Yzu. 8Yz-10 

1050 Grondmechanica I ............................. W. VAN IMPE 22Yzu. 11Yz-13 

1100 Metaalbouw I (verbindingen) ..... .. ............. Tit.: N. 
Suppl.: A. 
VINCKIER 22Yzu. 10-llYz 

1316 Berekening van cÓnstructies I ...... . ........... -. D. VANDEPITTE 45 u. 8Yz-10 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 60 u. 14-18 

1320 Beton I .... -................ ........ ........... H. LAMBOTTE 22Yzu. 14Yz-16 

Praktisfhe oefeningen .......................... H. LAMBOTTE 30 u. 16-18 

1501 Metaalkunde ......... -.... : . .................... J. DILEWIJNS 22Yzu. 10-11 Yz 

1540 Kennis der niet -metalen .......................... Tit.: N . -
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22Yzu. 11%-13 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde ! ................ H. SOMERLING 22%u. 10-llYz 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4030 Inleiding tot het industrieel_ behçer ................ A. VLERICK 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. ............... A. VLERICK 30 u. 16-18 

• = aantal uren per cursus 
I 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

P.Jat., 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 

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. KINT 60 u. 14-18(a) 16-18 

1031 Stedebouw en planologie 11 ..... .... ............ C. VERMEERSCH 22l!zu. lll!z -13 

1041 Inrichtingstechniek 11 : 
Waterverdeling in en ontwatering van gebouwen .. J. CNOPS 22 1hu. 10-11% 

1q43 - Verwarming en klimatechniek .. . .............. .. R. MINNE 22l!zu . 11Yz-13 

Praktische oefeningen .......... " ................ R. MINNE 30 u. 8-10 -
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H. MULLER 22l!zu. 10-11% 

1051 Grondmechanica II ............. : .............. W. VAN IMPE 22l!zu. 8Yz -10 

Praktisd'le oefeningen .......................... W. VAN IMPE 30 u. 14-18(a) 

1317 Berekening van constructies II .................. D. V ANDEPITTE 45 u. 8Yz-10 8 l!z -10 

Praktische oefeningen .......................... D. V ANDEPITTE 60 u. 14-18 

1321 Beton II ...................................... H. LAMBOTTE 22l!zu. 14Yz-16 

Praktische oefeningen ................. -......... H. LAMBOTTE 30 u. 16-18 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 .... . ........... H. SOMERLING 22 l!z u. 10-11 -

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
r / 

1466 Waterbehandeling, partim : afvalwater en 

l drinkwater ..................................................... F. BOSCH 11~ 

Praktische oefeningen .................. .' ................... F. BOSCH 9 u. 16-18 

1553 Koolwaterstof bindmiddelen .............................. F. BOSCH 11~ 

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 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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\0 

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 221!zu. 10-11% 

Praktische oefeningen (*) .................................. J. DE RIES 22%u. 11%-13 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 221!zu. 10-11% 

Praktische oefeningen ............. : ........................ R. DECHAENE 30 u. 11%-13% 

2329 Instabiliteit van constructies .................. · ............ D. VANDEPITTE 22%u. 10-11% 

2330 Breukmechanica ...................................... .. ...... N. 221!zu. lll!z -13 

4001 Staatshuishoudkunde ....................................... A. VLERICK 22%u. 8%-10 

' 

'' 
l 

* = aantal uren per_ cursus . (*) = ,kan op afspraak naar een andere dag en/ of uur verlegd worden 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

PJat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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-
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN __,... SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag dpnderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1028 Architectonische samenstelling : 

Ontwerpen VI ....... : ......................... J. KINT 120u. op afspraak -

1032 Stedebouw en planologie lil .................... C. VERMEERSCH 22%u. 11%-13 

10-13 
Praktische oefeningen .......................... C. VERMEERSCH 75 u. 14-18(a) 

1035 Beroepspraktijk en deontologie I ................ J. KINT 22%u. 8%-10 

1042 Inrichtingstechniek lil : 
komfortverzekering in gebouwen ............. .". . J. CNOPS 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... J. CNOPS 30 u. 14-18(a) 

1054 Funderingstechniek I ........................... W. VAN IMPE 22%u. 8%-10 

1318 Berekening van constructies lil, partim .......... D. VANDEPITTE 22%u. 8% -10 

Praktische oefeningen, partim ................... p. V ANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1319 Berekening van constructies IV .................. D. V ANDEPITTE 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1322 Beton 111 ..................................... H. LAMBOTTE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... H. LAMBOTTE 30 u . . 14-18(a) 

5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 60 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1052 Grondmechanica III ........................... W. VANIMPE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... W. VAN IMPE 30 u. 14-18(a) 
I 

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. 



w 
0"1 

* 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - ~ semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1062 Wegen 11 ················.······································· G. VAN 
RISSEGHEM 22% u. 11%-13 

- G. VAN 
Praktische oefeningen ...................................... RISSEGHEM 22%u. 14-17(a) 

1102 Metaalbouw 111 ............................................... Tit.: N. 
Suppl.: A. -

VINCKIER 22%u. 11%-13 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmetboden . ,Tit.: N. 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. na afspraak 

2310 Experimentele methodes der sterkteleer 
(spanningsmetingen) ......................................... N. 22\lzu. , rest op afspraak 11%-13(a) 

2311 Experimentele methodes der sterkteleer Tit.: D. VAN-
(modelonderzoek) ............................................ DEPITTE 

Suppl.: J. RA THE 1P4 u. 11% -13(a) 

2312 Mechanica van · de continue media ...................... Tit.: 
R. MERTENS 
Suppl.: 
F. VERHEEST 30 u. na afspraak 

2327 . Schalen I ....................................................... Tit. : D. VAN-
DEPITTE 
Suppl.: J. RA THE 221/2U. 8%-10 

2331 Reologie van materialen ................... : ................ H. LAMBOTTE 22%u 11Yz -13 

2332 Bezwijkberekening voor constructies van beton ..... H. LAMBOTTE 22\lzu 10-11\lz 

Praktische oefeningen . , ...................................... H. LAMBOTTE 30 u. 1P/z-13 
I 

---

aantal- uren per cursus (a) =· om de veertien dagen . 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan 281 , .S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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.:· FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSèHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ing.enieur architect - 9e semester 

Nr. . , Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies D. VANDEPITTE 22Yzu. 10-11Yz Plat., 22 
} .......... 

Praktische oefeningen ........................... D. VANDEPITTE 30 u. 16-18 Plat., 22 

4031 Wiskundige be1eidstechnieken ................... ·H. MULLER 30 u. 16-18 Plat., 22 

Praktische oefeningen ................. . · ......... H. MULLER 15 u. 11Yz -t2Yze> 14Yz-15Yz (0
) Plat., 22 

' . 

: 

~ 

' .. 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (
0

) = in groepen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur architect - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1029 Architectonische same.nstelling : 8lh -13 14-18(a) 

, 

Ontwerpen VII ................................ 1. KINT 180u. 14-18 lllh -13 

1036 Beroepspraktijk en deontologie 11 ............... 1. KINT ~2\lzu. 8lh-IO 

Prakt!~che oefeningen .......................... 1. KINT 30 u. 14-18(a) 

1318 Berekening van constructies III, partim .......... D. VANDEPITTE ~4 1f: u. 8\f:-10 

Praktische oefeningen, partim ..... _. ............. D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1323 Beton IV ..................................... H. LAMBOTTE ~2~u. lO-llY: 

Praktische oefeningen ........................ : . H. LAMBOTTE 30 u. 14-18(a) 

4101 Bouwrechi .... : ............................... R. SENELLE ~2\f:u. - lllh -13 

5003 Afs_tudeerwerk lil ····················· ........ 60 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1055 Funderingstechniek 11 .......................... W. VAN lMPE ~2\f:u. Slh-10 

Praktische oefeningen .... . ..................... w. VAN IMPE 30 u. 14-18(a) 

2326 Platen met inbegrip van de vloèilijnentheori"e ····· Tit.: N. ~2\f:u. 10-lllh 
Suppl.: H. LAM-

Praktische oefeningen ... .. ..................... BOTTE 30 u. 16-18 

Tit. : D. V ANDE-
PITTE 

2328 Schalen 11 ·················· ··· ·· ··· ···· · ····· Suppl. : 1. RA THE ~2\f:u. lllh -13 

Praktische oefeningen .......................... 30 u. - 14-18(a) 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u. - na afspraak 

-----

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. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 
- -
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPE~- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1011 Constructie van gebouwen 11 ............................. N. 22Yzu. 11'12-13 

1014 Constructie van gebouwen : Ontwerpen II 
Praktische oefeningen . : ..................................... G. DE LEYE 30 u. 14-18(a) 

1060 Topografie en fotogrammetrie .................... -....... H. VAN -
KERCKHOVEN 22Yzu. 11'12 -13 

1061 Wegen I ........................................................ G. VAN .' 
RISSEGHEM 45 u. 8Yz -ll'h 

Praktische oefeningen ...................................... G. VAN 
RISSEGHEM 22Yz u. 14-17(a) 

1305 . Bouwfysica I .................................................. P. MOERMAN 22Yzu. 14'12-16 

1311 Elasticiteit en sterkteleer I ................................. R. DECHAENE 45 u. 10-11'12 8Yz -10 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 60 u. 14-18 

1353 Mechanica der fluida ............ : .......................... G. TISON 22Yzu. 8Yz -10 

Praktische oefeningen ................................... : .. G. TISON 30 u. 16-18 

1501 Metaalkunde .................................................. J. DILEWIJNS 22Yzu. 10-11'12 

1550 Steen en beton ................................................ H. LAMBOTTE 22Yzu. 8'12-10 

Praktische oeferlingen ........ ." ............................. H. LAMBOTTE 22Yzu. 1~11'12 

3200 Inleiding tot de elektrorechnie~ I ........................ Tit.: M. VAN 
WORMHOUDt 22'12 u. 11 1h-13 

- Suppl.: 
Praktische oefeningen ...................................... H. PAUWELS 30 u. 14-16 

---- --

totaal aantal uren per cursus ·(a) om de veertien dagen 

-l 

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. 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. . Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
3110 Inleid_ing tot de werktuigkunde I ........................ H. SOMERLING 22lf2u. 10-11~ 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...................... A. VLERICK 22lf2u. 8lf2-IO 

Praktische oefeningen ..................... : ................ A. VLERICK 30 u. 16-18 

4031 Wiskundige beleidstechnieken · ............................ H. MULLER 30 u. 16-18 

Prak'tische oefeningen ...................................... H. MULLER 15 u. ll!f2-12lf2 (0
) 14~-15~(0 ' 

4500 .:_ Geschiedenis van de bouwkunst I ....................... R. D'HULST 22!f2u. 11lf2 -13 

' 

- ) 

'· 

" " 

.. 

-

aantal urën per cursus (a) om de veertien dagen (0) in groepen 

Plaats 

Plat., 22 

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 • ma,andag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1012 Constructie van gebouwen 111 ............................ N. 22Y2u. 11Y2-13 

1015 Constructie van gebouwen : Ontwerpen 111 ........... G. DE LEYE 30 u. 14-lS(b) 

1056 Geologie ........................................................ W. DE BREUCK 22Y:u. 10-11Y2 

' Praktische oefeningen . ., ........................... : ........ W. DE BREUCK 22Y:u. 1 }1,~ -13 

1060 Topografie en fotogrammetrie ........................... H. VAN 
KERCKHOVEN 22%u. 11Y2-13 

H. VAN 
Praktische oefeningen ................................ : ..... KERCKHOVEN 22Y2u. op afspraak 

1071. ·' Bruggen I ............. ~ ........................................ G. VAN 

' 
RISSEGHEM 22%u. SY2-10 

G. VAN 
Praktische oefeningen . : .................................... RISSEGHEM 22%u. 10-llYz 

1312 Sterkteleer 11 ......................... · ......................... R. DÉCHAENE 224u. Si/2- IO 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. S-10 

1313 Plasticiteit ..................................... ~ ................ R. DECHAENE 22Y2u. lO-llY: 

1354 Hydraulica I ................................................... a: TISON 22Yzu. 10-llYz 

Praktische oefeningen : ..................................... G. TISON 30 u. lO-llY: 

1466 Waterbehandeling, partim: afvalwater en F. BOSCH 1114 
drinkwater ..................................................... 

Praktische oefeningen ...................................... F. BOSCH 9 u. 16-lS 

1553 Koolwaterstof bindmiddelen .............................. F. BOSCH 111,4 u. 

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, 2Sl, SS 

Krijgslaan, 2Sl, SS 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

· Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

te Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * ·maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . ' , 
3201 In.leiding tot de elektrotechniek 11 ....................... Tit.: M. VAN 

WORMHOUDT 
Suppl.: 
H. PAUWELS 22Y2 u. 14Y2-16 

I. 

KEUZE CURSUSSEN 
1111 Mechanische bewerkingen I ............................... C. DEKONINCK 22Y2u. 8%-10 

PraktisclTe oefeningen ............................... : ...... . C. DEKONINCK 22 u. 14%-16 

4001 Staatshuishoudkunde ....................................... A. VLERICK 22%u. 8Y2-10 

4010 Inleiding· tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P: COETSIER 30 u. pp afspraak 

4101 Bouwrecht ..................................................... R. SENELLE 22Y2u. llVz-13 

4501 Geschiedenis van de bouwkunst 11 ...................... R. D'HULST 22Vzu·. 8Vz-10' \ 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT V~N DE TOEGEPASTE WETENSCHi\PPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ir:tgenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1050 Grondmechanica I ...................................... : .... W. VANIMPE · 22~u. 11~ -13 

1062 Wegen II ....................................................... : G. VAN 
RISSEGHEM 22~u. 1 Ph -13 

Praktische oefeningen ...................................... G. VAN. 
RISSEGHEM 22~u. 14-17(a) 

1072 B~uggen 11 ..................................................... G. VAN 
RISSEGHEM 22~u. 8Vz-10 

Praktische oefeningen ...................................... G. VAN 
RI~SEGHEM · 45 u. 14-17(a) 14-17(a) 

1080 Waterwegen I .... : ...... : ... : .............. · ................... G. TISON 22~u. 11Vz-13 
• 0 

Praktische oefeningen ...................................... G. TISON 30 u. 14-18(a) 

I Tit.: N. 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) ~ ............................ Suppl.: A. 

VINCKIER 22~il. 10-11~ 

1316 Berekening van constructies I ....................... . ..... D. VANDEPITTE 45 u. 8'12-10 8'12-10 

Praktische oefeningen .............................. , ....... D. VANDEPITTE 60 u. 14-18 

1320 Beton I ......................................................... H. LAMBOTTE 22Vzu. 14Vz-16 

Praktische oefeningen ....... : .. .......................... .. H. LAMBOTTE 30.u. 16-18 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ........................ G. TISON 22~u. 10-11 Vz 

Tit.: N. 
1503 Praktische metalenkennis en Suppl. :· R. VAN-

beproevingsmetboden ......................... : ............. CROMBRUGGE 22Vzu. - 10-llVz 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. na afspraak 
L__. 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 

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 b9,.wkundig ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1540 Kennis der niet-metalen .......... : ......................... Tit.: N. 221/:zU. 1 Ph -13 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 

KEUZE CURSUSSEN -
2070 Spoorwegen ........................... . ....................... G. VAN 

RISSEGHEM 22%u. 10-11% 

2310 ·Experimentele methodes der sterkteleer 
(spanningsmetingen) ......................................... N. .22% u. rest .op afspraak 11% -13(a) 

Tit.: D. VAN-
2311 Experimentele methodes der sterkteleer DEPITTE 

(modelonderzoek) ............................ ... ............. Suppl. : J. RA THE 11~ u. 11% : 13(a) 

2231 Reologie van materialen ............. : ...................... H. LAMBOTTE 22 \/z u. ll Yz -13 

\ 

totaal aantal · uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
I 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semest~r 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H . MULLER 22'h u. 10-11 'h 

1051 Grondmechanica II ........ . ... . . .. ............ W. VAN IMPE 22'hu. 8'h -IO 

Praktische oefeningen .... . .. . ........... · ....... W. VAN IMPE 30 u. 14-18(a) -

1073 Bruggen lil ...... . ........ . . : . ........ . ..... .. G. VAN 
' RISSEGHEM 22'hu. IP/z -13 

Praktische oefeningen .......... . . . ....... . .. .. . G. VAN 
~ 

RISSEGHEM 22'hu. 14-17(a) 

1081 Waterwegen II .................... : ........... N. 22'hu. 11 'h -13 

Praktische oefeningen .... . ..................... N. 30 ·u. 14-18(a) 

1317 Berekening van constructies 11 ...... . .. . .. . .... . D. V ANDEPITTE 45 u. 8'h -10 8'h -10 

Praktische oefeningen ............. . .... . ....... D. V ANDEPITTE 6;0 u. 14-18 

1321 Beton u ................................ .. ..... H. LAMBOTTE 22'hu. 14 'h -16 

Praktische oefeningen .......................... H. LAMBOTTE 30 u. 16-18 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde Il ....... . ........ H. SOMERLING 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ............ . ............. H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) 

. KEUZE CURSUSSEN 
1046 Brandveiligheid ..................... : . ......... R. MINNE 22'hu. 8'h -10 

Praktische oefeningen .. • .............. .. .. . · .... R. MINNE 12 u. op afspraak 

1101 Metaalbouw II .............. . .. . ...... . . . ..... Tit.: N. 22'hu. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: A. 
I 

VINCKIER 30 u. 16-18 
--

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat ., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn . 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp.) Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
·--



w 
-.l 

-·· 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN. - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderd~g vrijdag 

2050 Rotsmechanica ................................................ W . . VAN IMPE . 22Y2u. 10-11Yt 

Praktische oefening~n ...................................... W. VAN IMPE 30 u. 11Y2-13112 

2314 Trillingen van constructies (*) ............................ J. DE RIES 22%u. 10-11'12 

Praktische oefeningen (*) ..... · ............................. J. DE RIES. 22Y:u. llV:-13 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 221/z U. 10-11Y2 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. 11Y2-13Y2 

• = totaal aantal uren per cu~sus (*) kan op afspraak naar een andere dag en/of uur verlegd worden 

Plaats 

Camp. Zwijn . 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
-...] 
N 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - ge semester 

Nr; Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1052 ' Grondmechanica III ......................................... W. VAN IMPE 22\,-lu. 10-1 Ph 

Praktische oefeningen· ...................................... W. VANIMPE 30 ti. 14-18(a) 

1054 Funderingstechniek I ........................................ W. VAN IMPE 22\.-lu. - 81h-10 

1082 Waterbouwkundige werken I ............................. J. THEUNS 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ...................................... J. THEUNS 60 u. 14-18 

1083 Waterbouwkundige werken 11 ............. :.: ............ H. VANDER-
VELDEN 22lhu. 11%-13 

1102 Metaalbouw III ............................................... Tit.: N. 
Suppl.: A. 
VINCKIER 22\.-lu. 11%-13 

1318 Berekening van constructies III, partim ................ D. VANDEPITTE 22\.-lu. 8\.-l-10 

Praktische oefeningen, partim ............................ D. VANOEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1319 Berekening van constructies IV ......... ~ ................ D. VANDEPITTE 22\.-lu. 8\.-l-10 

Praktische oefeningen ................................ ~· .... D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1322 Beton III ........................................................ H. LAMBOTTE 22\.-lu. 10-ll 'l:z 

Praktische oefeningen .......... : ........................... H. LAMBOTTE 30 u. 14-18(a) 

1355 Hydraulica 11 ................................................. G. TISON 22\.-lu. 11 \.-l-13 

Praktische oefeningen ...................................... G. TISON 30 u. 14-18(a) 

5002 Afstudeerwerk II ............................................. 90 u. 
-- - - -----L__ _____ 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Cámp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp .. Zwijn. 

Plfit., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

- -----



w 
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w 

• 

-

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis .. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1035 Beroepspraktijk en deontologie I ........................ J. KINT 22%u. 8'h -10 

2150 Vervoertechniek .............................................. C. VAN AKEN 33%u. 8%-10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen ...................................... C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

2312 Mechanica van de continue media ...................... Tit.: 30 u. na afspraak 
R. MERTENS 
Suppl.: 
F. VERHEEST 

2327 Schalen I ....................................................... Tit. : D. VAN-
DEPITTE 
Suppl.: J. RA THE 22%u. 8%-10 

2332 Bezwijkberekening voor constructies van beton ..... H. LAMBOTTE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ...................................... l-1. LAMBOTTE 30 u. 11%_-13 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies ................ D. VANDEPITIE 22% u. 10-11% 

Praktische oefeningen ...................................... D. VANDEPITIE 30 u. 16-18 
-- I 

I 

aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Technièum 

Technicum 

Krijgslaan, 281, S9 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

" 



w 
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~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1055 Funderingstechniek 11 ................... . .... ............. . . W. VAN JMPE 22'12 u. 8Yz-10 

Praktische oefeningen .......... .............. .............. W. VAN IMPE 30 u. 

1084 Waterbouwkundige werken III ........................... H. VANDER-
VELDEN 22lh u. 10-1 Plz 

Praktische oefeningen ...................................... H. VANDER-. 
VELDEN 60 u. 14-18 

1318 Berekening van constructies 111, partim .. .. ............ D. V ANDEPITTE 22lhu. 8Yz -10 

Praktische oefeningen, partim .... . ........ ...... . .... . ... D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

1323 Beton IV ................................................... .. .. H. LAMBOTTE 22'12u. 10-11 Y2 

Prak.tische oefeningen .................................. .... H. LAMBOTTE 30 u. 14-18(a) 

1356 Hydrologie ..................................... . ............... G. TISON 22Yzu. 

Praktische oefeningen ...................................... G . TISON 30 u. 

5003 Afstudeerwerk 111 ............. .. ............................. 180u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE · 
' 1036 Beroepspraktijk en deontologie 11 ....................... J. KINT 22Yzu. 

2053 Grondmechanica IV ....... . .. .. ...... .. .. . ........ . ......... W. VAN IMPE 22Yz u. 10-11Yz 

Praktische oefeningen ..... , ......... ........ ...... . ....... . W. VAN IMPE 30 u. 11Yz-13Yz 

2315 Aeroëlasticiteit ................................................ G. TlSON 22Yzu. 8Yz-19 

2326 Platen met inbegrip van de 'vloeilijnentheorie ........ H. LAMBOTTE 22Yzu. 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. 16-18 

·• aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

' ' 
' 

donderdag vrijdag Plaats -
Camp. Zwijn. 

14-18(a) Camp. Zwijn. 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp: Zwijn. 

10-11 Y2 Plat., 22 

14-18(a) Plat., 22 

8Yz-10 Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

10-11% Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 



w 
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u. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis 

2328 Schalen 11 Tit.: D. VAN-
DEPITTE 
Suppl. : J . RA THE 221hu. 111h-13 

Praktische oefeningen ......................... . 30 u. 14-18(a) 

2329 Instabiliteit van constructies .. , .... . ........ ~ .. . D. VANDEPITTE 221hu. 10-ll Yz 

2330 Breukmechanica N. 221hu. 11 1h -13 

aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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'· FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN---:- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsb~uwkundig ingenieur .;_ 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'hu. 811z-10 

1302 Warmteoverdracht I ........................................ ; R. MINNE 22l!zu. 11'h-13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1311 Elasticiteit en sterkteleer I .... .. ... . ....................... R. DECHAENE 45 u. 10-1111z 8l!z-10 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 60 u. 14-18 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ....................... G. TISON 2211zu. 10-1111z 

1370' Kinematica en dynamica van de machines ............ R. DECHAENE 45 u. 9-12 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 60 u. 14-17 
12-13 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmetboden . Tit.: N. 
Suppl. : R. VAN-
CROMBRUGGE 2211zu. 10-11llz 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. 

1650 Theorie van het schip I .................................... V. FERDINANDE 2211zu. 8l!z-10 

Praktische oefeningen ...................................... V. FERDINANDE 30 u. 14-18(a) 

1660 Scheepsconstructies I ........................................ J. NISBERING 22l!zu. 1111z -13 

Praktische oefeningen ............. , ........................ J. NISBERING 60 u. 14-16(a) 11'h-13 10-1111z 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ......... : ............ A: VLERICK 22'hu. 811z-10 

Praktische oefeningen ...................................... A. VLERICK 30 u. .' op afspraak 
----

totaal aantal uren per cursus . (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwi~n. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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Nr. 

1123 

1130 

1312 

1313 

1651 

1661 

4001 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 6e semester 
I I 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Turbomachines 11 ..................... . .... .................. H. SOMERLING 33*u. 8Y2 -10 lO-llY: (b) Technicum . 
Praktische oefeningen .................. ......... . ... . ...... H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) Technicum 

Stoomtechniek ............... . ..... . ' ......... . ................ R. MINNE 33*u. 8~-10 lO-llY: (c) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

Sterkteleer II ............................... ... ..... . ....... . .. R. DECHAENE 22Y:u. I 8Y: -10 Plat., 22 _ 

Praktische oefeningen ........... . ........ .................. R. DECHAENE . 30 u. 8-10 Plat., 22 

Plasticiteit ............... . ... ...... . ............ .. .............. R. DECHAENE 22\1: u. 10-11~ Plat., 22 

Theorie van het schip 11 .. ........... ...................... V. FERDINANDE 45 u. 10-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .. . ............ . ........... .. ......... V. FERDINANDE 90 u. 14-18 14-18(a) Camp. Zwijn. 

Scheepsconstructies ll · .......... . ......................... . . 1. NIHBERING 45 u. 14Y2 -17 Y2 
(a) ll Y: -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ... . .................................. 1. NIHBERING 60 u. 14-18 Camp. Zwijn. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Staathuishoudkunde .......................... .. ............. A. VLERICK 22\1: u. 8~-10 Plat., 22 

om de veertien ' dagen (b) 1 e helft van 6e semester (c) 2e helft 6e semester totaal aantal uren per cursus 



w 
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00 

Nr. 

1100 

1114 

1121 

1316 

1355 

1540 

1652 

1662 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENS~HAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 7e semester 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensqag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN Tit.: N. 
Metaalbouw I (verbindingen) ............................. Suppl.: A. 

VINCKIER 22Y2u. 10-11~ 

Machineonderdelen .......................................... C. DEKONINCK 22Y2u. lllh -13 

Zuigermachines ............................................... H. SOMERLING 22~u. 10-11Y2 

Praktische oefeningen ...................................... H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) 

Berekening van constructies I ............................ D. VANDEPITTE 45 u. 8Y2-10 8112-10 

~raktische oefeningen ...................................... D. VANDEPITTE 60 u. 14-18 

Hydraulica 11 ................................................. G. TISON 22~u. 11~-13 

Kennis der niet-metalen .................................... Tit.: N. 
Suppl. : R. VAN 
CROMBRUGGE 22Y2u. 11Y2-13 

Theorie van het schip III .................................. V. FERDINANDE 45 u. 1 Ph -13 10-11~ 

Praktische oefeningen ...................................... V. FERDINANDE 90u. 8V2 -121,1;! (a) 14-18 

Scheepsconstructies lil ................................ : . ... J. NIBBERING 221hu. 10-11Y2 

Praktische oefeningen ...................................... J. NIBBERING 60 u. 14-18 

I 

om de veertien dagen totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
' . 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - se semester 

! 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvatting en inrichting van industriële gebouwen .. H. MULLER 22Yzu. 10- llYz 

l101 Metaalbouw II ................................................ Tit.: N. 
Suppl.: A. 22%u. 8Yz -10 
VINCKIER 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. 16-18 

1120 Zuig.ermotoren ................................................ C. VAN AKEN 45 -u. 11%-13 11%-13 

1317 Berekening van constructies 11, partiro ................. D. VANDEPITTE 22 Y:! u. 8%-10 

Praktische oefeningen ... · ................................... D. VANDEP.ITTE 30 u. 14-18(a) 

1400 Regeltèchniek I ............................................... A. VAN 
.CAUWENBERGHE 45 u. 10-ll% 10-11% 

A. VAN 10-12 
Praktische oefeningen ...................................... CAUWENBERGHE 90 u. 14-18 

1653 Theorie van het schip IV ............................ _ ...... V. FERDINANDE 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ........................ • .............. V. FERDINANDE 30 u. 14-18(a) 

1663 Scheepsconstructies IV ..................................... J. NIHBERING 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ... .' .................................. J. NIHBERING 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1465 Waterbehandeling, partim: ketelwater ................. F. BOSCH 1P4u. t 16-17% (b) 

2144 Hijswerktuigen (*) ............................................ J. DE RIES 22Yzu. · - 8112 -10 

2330 Breukmechanica .............................................. N. 22Yzu. 1B~-13 
---- ·----- --

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de veertien dagen (b) 1• helft van het semester 
(*) = kan op afspraak naar een andere dagen/of uur verlegd worden 

Plaats 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
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Nr. 

1102 

1318 

1319 

1654 

2651 

5002 

1351 

1401 

2132 

2150 

2280 

(a) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - ge semester 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Metaalbouw 111 ...... · .............................. . .......... Tit.: N. ' - ~ 

Suppl.: 
I 

-
A. VINCKIER 22l!zu. 11l!z -13 

Berekening van constructies III ........... . .............. D. VANDEPITTE 22l!zu. 81iz-10 

Praktische oefeningen ..................................... . D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

Berekening van constructies IV .......................... D. VANDEPITTE 22lizu. 8%-10 

Praktische oefeningen .......... . ................. .......... D. VANDEPITTE 30 u. 14-18(a) 

Golfkrachten op drijvende en vaste constructies .... V. FERDINANDE 22Vzu. 17-181iz 

Elektriciteit in de scheepsbouw ........................... H. DE JONG 221izu. 10-111iz 

Afstudeerwerk 11 .......................................... · ... 180u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Stromingsleer 11 ...................................... . ....... H. SOMERLING 22lhu. 10-11% 

Praktische oefeningen .............. ! ....................... H. SOMERLING 30 u. 14-16 

Regeltechniek 11 .............................................. A. VAN 
CAUWENBERGH.E 221izu. 11%-13 

Praktische oefeningen ...................................... A. VAN 
CAUWENBERGH.E 30 u. 8-10 

Koeltechniek .................. · ................................ H. SOMERLING 22l!zu. 10-llliz 

Vervoertechniek ........ ...................................... C. VAN AKEN 33%u. 8%-10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen ............... . ......... ." ............ C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

Stochastische processen .................................... M. VAN 
WORMHOUDT 221Jzu. 10-11l!z(b) 81Jz-10(b) 

om de veertien dagen (b) eerste helft van het semester totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Cél:mp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 



/ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 9e semester 
\ 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag 

Praktische oefeningen ...................................... M. VAN 
WORMHOUDT 22%u. 11%-13 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies ................ D. VANDEPITIE 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .............. ·: ...................... D. VANDEPITIE 30 u. 16-18 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur ...... A. VAN-
CAUWENBERGHE 22~u. 10-11% 

2502 Aanvullende metaalkunde ................................. J. DILEWIJNS 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ....... : .............................. J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ............................ H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen ...................................... H. MULLER 15 u. 1%-12%( 0 )1 I I 114'1:-15112 (0
) 

aantal uren per cursus (0) in groepen 

Plaats 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
' ' 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1143 Scheepswerktuigkunde ...................................... C. VAN AKEN 45 u. 8%-10 10-lll!z 

Praktische oefeningen ...................................... C. VAN AKEN 60 u. 14-18(a) + na afspraak 

1318 Berekening van constructies 111 .......................... D. VAN DE 8Yz -10 
PITTE 22'12 u. -

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. 14-18(a) 

1664 Off-shore techniek ................. : ........................ . J. NIBBERING 221hu. 10-11Vz 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ............. J. COLLE 45 u. 11Yz-13 11Yz-13 

Praktische oefeningen ...................................... J. COLLE 60 u. 14-18 

5003 Afstl,ldeerwerk ................................................ 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1124 Gasturbines .................................................... H. SOME~LING 221h u. 8Vz-10 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica ...... R. DECHAENE 22Vzu. 11Yz-13 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. 10-11Yz ' 
13-13Yz 

3050 Inleiding tot de civiele techniek .......................... H. LAMBOTTE 22Vz u. 8Yz -10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. 16-18 

4033 Productiebeheer .............................................. H. MULLER . 22Vzu. 16-17Vz 

Praktische oefeningen .......... ; ........................... H. MULLER 30 u. 17Yz-19Yz 

totaal aantal uren per cursus (b) 1 e helft van het semester (a) om de veertien dagen 

I 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Camp. Zwijn. 
i 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

\ 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Coupure, 160 

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 din~dag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1110 Technisch tekenen ....... . ....... . ............. C. DEKONINCK 60 u. 14-18 

1122 Turbomachines I .................... . · ......... H. SOMERLING 22~u. 8V2 -10 

Praktische oefeningen ........ . ................. H. SOMERLING 30 u. 10-11~ 

1210 Velden, energie, krachten .. ... .. . .. . . . ... .. .... . Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. I 8 ~ -10 11~ -13 

Praktische oefeningen ................ . ......... Suppl . : 
H. PAUWELS 60 u. 14-18 -

1302 Warmte-overdracht I ........... . .... . .......... R. MINNE 22Y2U 1 Ph -13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u . 16-18 

1311 . Elasticiteit en sterkteleer I . ...... . ..... . .. .' ....... R. DECHAENE 45 u. 1 0-11 ~ 8~- 10 

Praktische oefeningen . . . .. ..... .. .... . ........ . R.DECHAENE 60 u. 14-18 

1370 Kinematica en dynamica van de machines ........ R. DECHAENE 45 u. 9-1i 

12-13 
Pra~tische oefeningen .. . ................ . . . .. . . R. DECHAENE 60 u. 14-17 

1503 Praktische metalenkennis en beproevingsmethoden Tit.: N. 22~ u. 10- 11~ 
Suppl. : R. VAN 

1540 Kennis der niet -metalen oao o oo o ooooo o oooo o oooooo CROMBRUGGE 22~ u. 11~ -13 
-

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ... . ... . .. . . . .. A. VLERICK 22 Y: u. 8 ~-10 

Praktische oefeningen . .. . . ...... .. : . ........... A. VLERICK 30 u. 16-18 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werkiuigkunde - ·Richting: elektrische energietechniek - 6e semester 

Nr. 
I 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-- -

VERPLICHTE CURSUSSEN 
._ 

1123 Turbomachines 11 .............................. .............. H. SOMERLING 33%u. 8~-10 10-11~ (b) 

Praktische oefeningen ...................................... H. SOMERLING. 6o u. 14-18 

1240 Elektrische machines I ...................................... H. DE JONG 45 u. 8~-10 11~-13 

Praktische oefeningen ................. ...... ....... . ....... H. DE JONG 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1312 Sterkteleer 11 .................................................. R.DECHAENE 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen . ............. . ........ ...... •........ R.DECHAENE 30 u. 8-10 

1400 Regeltechniek I ...................... .' ......... ............... A. VAN 
, CAUWENBERGHE 45 u. 10-11 10-11~ 

A. VAN 10-12 
Praktische oefeningen ............................. . ........ CA UWENBERG HE 90 u. 14-18 

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) 

' -

I 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (b) Ie helft 6e semester (c) 2e helft 6e semester 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

! 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPA~TE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting werktuigkunde - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
_1114 Machineonderdelen ............................ C. DEKONINCK 45 u. 8~-10 lllh-13 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 16-18 

1121 Zuigermachines .......... . ..................... H . . SOMERLING 22~u . 10-11lf2 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 60 u. 14-18(a) 14-18(a) I 

1241 Elektrische machines 11 ......................... H. DE JONG 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .................. · ........ H. DE JONG 30 u. 14-18(a) 

1315 Mechanische trillingen ...... . ..... . ......... . ... .J. DE RIES 45 u. 8~-11~ 

Praktische oefeningen ...................... . ... J .. DE RIES 60 u. 14-18 

1351 Stromingsleer 11 ............................... H. SOMERLING 221h u. 10-11~ 

Praktische oefeningen ..... . .................... H. SOMERLING 30 u. 14-16 

1401 Regeltechniek 11 .................... : .......... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22~u. 11~-13 

A. VAN 
Praktische oefeningen ........................ : . CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE ... 
1203 Industriële elektrische metingen ................. J. COLLE 221hu . 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30 u. ' 8-10 

2132 Koeltechniek ..................... ' ... .' ......... H. SOMERLING 22lhu. 10-11 ~ 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN 
CAUWENBERGHE 22~u. 11~ -13 

- ---- -

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
- -----
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting werktuigkunde - 7e· semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2260 Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22~u 10-11~ 

2502 Aanvullende metaalkunde ...................... . J. DILEWIJNS 22~u 1 Ph-13 

Praktische oefeningen .......................... J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen ......................... : .. H. MULLER 15 u. 11 ~-12~( 0 )1 I I 1141/2-15lh( 0
) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (
0

) = in groepen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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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. 11Y2-13 11Y2-13 Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... C. VAN AKEN 60 ti. 14-18 Technicum 

1124 Gasturbines .................................................... H. SOMERLING 22Y2u. 8Y2-10 Technicum 

1130 Stoomtechniek .................................... ............ R. MINNE 33%u. 8Y2-10 10-11Y2 (c) Technicum 

Praktische oefeningen .. .................................... R. MINNE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

1324 Werktuigkundige toepassingen van de sterkteleer ... R. DECHAENE 45 :4•' 10-13 Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen .............................. ~ ....... R. DECHAENE 60u 14-18 Camp. Zwijn. 

3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren ..................... F. VAN-
MASSENHOVE 22lhu. 8Y2 -10 Camp. Zwijn. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1242 Elektrische machines III ................................... H. DE JONG 22Y2u. 10-11Y2 Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... H. DE JONG 30 u. 14-18(a) Technicum 

1303 Warmte-overdracht II ............................ .......... R. MINNE 22Yzu. 11Y2-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

1313 Plasticiteit ...................................................... R.DECHAENE: 22lhu. 10-1 Ph Plat., 22 

1404 Optimale controle ............................................ E. NOLDUS 22Yzu. 8Y2-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

. 1465 Waterbehandeling, pariim : ketelwater ................. F. BOSCH 1 }14 u. 16-17Y2 (b) Plat., 22 

2325 Elementen methode in de toegepaste mechanica .... R. DECHAENE 22Yzu. 10-11Y2 Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. 14-18(a) Plat., 22 
- -------- -- - --- --

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (c) tweede helft van het semester (b) eerste helft van het semester 
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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 

2350 Smering, wrijving en slijtage .............................. C. DEKONINCK ~21f%U. 141f% -16 

2400 Lineaire systemen I .......................................... J. WILLEMS ~21!zu. 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... J. WILLEMS 30 u. lll!z -131!z 

2406 Digitale processturing ....................................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 221!zu. 10-111!z 

4001 Staathuishoudkunde ......................................... A. VLERICK 221!zu. Sl!z-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. pp afspraak 

4033 Productiebeheer .................................... : ......... H. MULLER 221!zu. 16-17% 

Praktische oefeningen ...................................... H. MULLER 30 u. 17%-19% 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

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 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : werktuigkunde - 9e semester 

· Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) .................... Tit.: N. 

Suppl.: 
A. VINCKIER 22lhu. 10-1llh 

1112 Mechanische bewerkingen 11 .................... C. DEKONINCK 22lhu. 10-lllh 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 14-18(a) 

1150 Werktuigkundige ontwerpen : C. VAN AKEN 60 u. 

} : t.e.m. A, B,C, D ...................... ; ............ R. DECHAENE 30 u. 
1153 C. DEKONINCK 30 u. 16-18 14-IS(a) 14-16 

H. SOMERLING 60 u. 

1233 Elektrische centrales ........................... E. SELLESLAGH 45 u. 8lh -10 
11%-13 

Praktische oefeningen .......................... E. SELLESLAGH 22lhu. 8l!z -10 

5002 Afstudeerwerk 11 ............................... 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1201. Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-lll!z llllz -13 

Praktische oefeningen, ................... : . ..... J. WILLEMS 60 u. 14-18 

1243 Elektrische machines IV ........................ H. DE JONG 45 u. 8llz-1P/z 

Praktische oefeningen ........... .' .............. H. DE JONG 60 u. 14-18 

2150 Vervoertechniek ............................... C. VAN AKEN 33%u. 8llz-10 re st op afspr aak 

Praktische oefeningen ........ 0 ••• 0 •••• 0 •••••••• C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

2401 Lineaire systemen 11 ........ · .................... E. NOLDUS 22lhu. I Ph -13 

Praktische oefeningen ........... 0 •••••••••••••• E. NOLDUS 30 u. J 16-18 
- -

• = · totaal aantal uren per cursus Alle in het 7e semester niet gevolgde keuze cursussen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

· Plat., 22 

Plat., 22 



w 
\0 
0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : werktuigkunde - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag wo~nsdag donderdag vrijdag 

2402 Niet-lineaire systemen I ......................... E. NOLDUS 22%u. 10-11% ' 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-16 

2405 Identificatie van systemen ...................... E. NOLDUS 22Y2u. lllh-13 . 

. 
-

I 

totaai aantal uren per cursus Alle in het 7e semester niet gevolgde keuze cursussen 

; 

: 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 

' 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkunde - toe seme~ter 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1045 Opvattingen en inrichting van industriële gebouwen H. MULLER 22%u. lO-ll Y:! 

1113 Werkplaatstechniek ... . . .. ... : ... . ............. _ · C. DEKONINCK 22%u. lO-ll Y:! 

Praktische oefeningen .. ... . ' .................... C. DEKONINCK 30 u. 8-10 

11.50 Werktuigkundige ontwerpen : H. SOMERLING 60 u. 
}14-IB(b) t.e.m. A, B, C, D ..... . ............................. C. DEKONINCK 30 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1153 R. DECHAENE 30 u. 
C. VAN AKEN 60 u. 

5003 Afstudeerwerk lil .. . ...... ...... ........ . ..... 120u . 

CURSUSSEN · NAAR KEUZE 
1043 Verwarming en klimatechniek . ...... . . . . . . . ..... R. MINNE 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 8-10 

Tit.: N. 
Suppl. : 

1101 Metaalbouw 11 .. : . · ... . ..... . ........... . ...... A. VINCKIER 22%u. 8%-10 

1143 Scheepswèrktuigkunde ......... . .......... . ... . C. VAN AKEN 45 u. 8%-10 lO-ll Y:! 

Praktische oefeningen ................... . ...... C. VAN AKEN · 30 u. l4-18(c) 

1230 Berekening van sterkstroomnetten ...... . ........ J. WILLEMS 22%u. 10-ll% 

Praktische oefeningen . . .. : ............... : .. : .. J. WILLEMS 30 u. l4-l8(a) 

1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten .. . . . ... J. WILLEMS 22%u. lPh-13 

Praktische oefeningen ... -........... · .... -........ J. WILLEMS 30 u. 14-18(a) 

1046 Brandveiligheid ....... .'. ,.· ... .-. · . .- . . .... : . : . .... . R .. MINNÈ 22%u. 8%-10 

Praktische oeferiingen ........... .. .......... · ... R·. MINNE 12 u. na afspraak 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) l e helft semester (c) 2e helft semester 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technic)lm 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp . Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 
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.FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : werktuigkunde - 1 oe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1234 Aanvullingen elektrische centrales ....................... E. SELLESLAGH 22%u. 14~-16 . . Camp. Zwijn. 
. -

Praktische oefeningen ...................................... E. SELLESLAGH 15 u. - 16-18(c) Camp. Zwijn. 

1~04 Fysische metaalkunde I ..................................... Y. HOUBAERT 45 u. 8%-10 1P/z~13 '• Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... Y. HOUBAERT 90 u. na afspraak Technicum 

. 1510 Siderurgie I .................................................... J. DILEWIJNS 45 u. Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak Teehilicum 

2140 Voertuigtechniek ............................................. R. VERSCHOORE 22%u. 10-11~ Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. VERSCHOORE 30 u. 14-18(a) Technicum 

2142 Textielmachines ............................................... N. 22%u. 8%-10 Plat., 22 

2143 Spoorwegtechniek ............................................ P. MARTENS 22%u. 16~-18 Plat., 22 

Praktische oefeningen ....................................... P. MARTENS 15 u. na afspraak Technicum 

2144 Hijswerktuigen (*) ............................................ J. DE RIES 22%u. 8%-10 Plat., 22 

2240 Elektrothermie ................................................ F. -BOSCH 22%u. 8~-10 Plat., 22 

2241 Bouw en berekening van elektrische machines ....... H. DE JONG 45 u. 11~-13 11~-13 Technicum 

Praktische oefenhigen ...................................... H. DE JONG 60 u. 14-18 Technicum 

2330 Breukmechanica .............................................. N. 22~u. 11~-13 Plat., 22 

2403 Niet~lineaire systemen 11 .................................... E. NOLDUS 22%ti. 10-11% Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... E: NOLDUS 30 u. 11~-13~ Plat., 22 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de veertien dagen (b) ie helft van het semester (c) 2e helft van het semester 
(*) = kan op afspraak naar een andere dagen/of uur verlegd worden 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: werktuigkum~e - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2407 Stochastische regelsystemen ............................... 1. WILLEMS 22~u. I IV! -13 

3050 Inleiding tot de civiele techniek .......................... H. LAMBOTTE 22V!u. 8~-10 

Alle in het ge semester niet gevolgde keuzecursussen 

~ 

. 

I 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 
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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 

VERPLICHTE CURSUSSEN Tit.: N. 
Suppl.: 

1100 Metaalbouw I (verbindingen} .................... A. VINCKIER 22lhu. 10-11lh 

ll21 Zuigermachines ................................ H. SOMERLING 22lhu. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1201 Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-11 ~ ll~ -13 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 

1203 Industriële elektrische metingen ................. J. COLLE 22Yzu. 10-11 ~ 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30 u. 8-10 

1241 Elektrische machines 11 ......................... H. DE JONG 22ihu. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 30 u. 14-18(a) 

1401 Regeltechniek 11 ............................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22!-lu. 11~-13 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1114 Machineonderdelen ............................ 'C. DEKONINCK 45 u. 8~-10 11 ~-13 

Praktische oefeningen .......................... C. DEKONINCK 30 u. 16-18 

1202 Fundamentele elektrische metingen .............. J. COLLE 22'1zU. 11~ -13 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 30u. 14-18(a) 
-- --·---

totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen 

I 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum J 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 
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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 

1250 Elektrische eigenschappen van materialen ......... Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 16-18 
H. PAUWELS 30 u. of afspraak 

1351 Stromingsleer 11 ............................... H. SOMERLING 22\.lu. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... H. SOMERLING 30 u. 14-16 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN-
CA UWENBERG HE 22~u. 11~-13 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN-
CAUWENBERGHE 30 u. 14-l8(a) 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen .... . ..................... H. MULLER 15 u. ll~-12~( 0 ) 14~-15~( 0 ) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (0) in groepen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 
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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 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1130 Stoomtechniek ................................................ R. MINNE 33%u. 8%-10 - 10-11%-(c) 

Praktische oefeningen .............. ........................ R. MINNE 30 u. 14-18(a) 

1230 Berekeni0;g 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 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ......... .. .. .. .... .. ............ :: ... J. WILLEMS 60 u. 14-18 

1242 Elektrische machines lil ................................... H. DE JONG 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ......... . ....................... . .... H . DE JONG 30 u. 14-18(a) 

1404 Optimale controle ............................................ E. NOLDUS 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) 

3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren ..................... F. VAN-
MASSENHOVE 22%u. 8'h -10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1120 Zuigermotoren ................................ : ............... C. VAN AKEN 45 u. 11%-13 11lh-13 

Praktische oefeningen ............................... . ..... . C. VAN AKEN 60 u. 14-18 

1124 Gasturbines ....... . .................... ......... ................ H. SOMERLING 22%u. 8%-10 

1202 Fundamentele elektrische metingen ..................... J. COLLE 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ...................................... J. COLLE 30 u. na afspraak 

1303 Warmte-overdracht 11 ...................................... R. MINNE 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. I I 16-18 I I 
* = 

1
totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (c) 2e helft van het ge semester 

Plaats 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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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 

1313 Plasticiteit .................... . ................... .......... . ... R. DECHAENE 22~u 10-11~ 

2241 Bouw en berekening van elektrische machines ....... H . DE JONG 45 u. 11 ~ -13~ 11~-131h 

Praktische oefeningen ................... ..... .. .. .. ... .... . H. DE JONG 60 u. 14-18 

2400 Lineaire systemen I .............. ..... . ..... ........ . ..... . .. J. WILLEMS 22~u 8~-10 

Praktische oefeningen ....... . .. ............................ J. WILLEMS 30 u. 1 E~ -13 ~ 

2406 . Digitale processturing .................... , ................. . A. VAN 
CAUWENBERGHI 22~u 10-11~ 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. pp afspraak 

4033 Productiebeheer ............................... .. .... ......... H. MULLER 22~u 16-17'n 

Praktische oefeningen ...... . ............................... H. MULLER 30 u. 17'n -19'n 

) 

' 

' 

30u. 

.. I 
tota~ aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk. werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting : elektrische energietechniek - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1233 Elektrische centrales ........................... E. SELLESLAGH 45 u. 8%-10 

lllfz -13 

Praktische oefeningen .......................... E. SELLESLAGH 221,.1u. 8Yr--10 

1243 Elektrische machines IV .................... . ... H. DE JONG 45 u. 8%-11 Y2 

Praktische oefeningen .......................... H. DE JONG 60 u. 14-18 

5002 Afstudeerwerk 11 .............................. 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1204 Circuittheorie ................................. Tit.: J. VAN 

BLADEL 22Vzu. 10-111,.1 

Praktische oefeningen .......................... Suppl.: 
G. HOFFMAN 30 u. 14-18(a) 

1315 Mechanische trillingen ..... ~ .................... J. DE RIES 45 u. 8Yz-1llfz 

Praktische oefeningen ....................... · ... J. DE RIES 60 u. 14-18 

2132 Koeltechniek .................................. H. SOMERLING 22Y2u. 10-11% 

2150 Vervoertechniek .............. . ................ C. VAN AKEN 3334u. 8Y2-10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen .......................... C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

2230 Dynamische verschijnselen in elektrische netten ... J. WILLEMS 22Vzu. 11Y2-13 

Praktische oefeningen ........................ : . J. WILLEMS 30 u. 16-18 

2231 Beveiliging van elektrische netten ................ J. WILLEMS 22lfzu. 8Vz-10 . 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 16-18 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat, 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 • 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrische energietechniek - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woe,nsdag donderdag vrijdag 

2401 Lineaire systemen II ........................... E. NOLDUS 22%u. lHl-13 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 16-18 

2402 Niet-lineaire systemen I .. · ....................... E. NOLDUS 22%u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-16 

2405 Identificatie van systemen ...................... E. NOLDUS 22%u. 111f% -13 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN 
CA UWENBERG HE 22lhu. 10-llif% 

Alle in het 7e semester niet gevolgde keuzecursussen 

I 
, 

I 
' ' -

) ,. 

' -

"! = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
0 
0 

FACULTEIT 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~ Plat., 22 

1234 Aanvullingen elektrische centrales 0 ~ 0 • 0 •• 0 • 0 ••••• E. SELLESLAGH 22~u. 14~-16 Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen .......................... E. SELLESLAGH 15 u. 16-18(c) Camp. Zwijn. 
-

1465 Waterbehandeling, partim: ketelwater ...... ' ....... F. BOSCH I PA u. 16-17~(b) Plat., 22 

5003 Afstudeerwerk III ........................... . . 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1043 Verwarming en klimatechniek ........ . .... . ..... R. MINNE 22~u. 11~-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 30 u. 8-10 Plat., 22 

1046 Brandveiligheid ................................ R. MINNE 22~u. 8'-h-10 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 12 u. na afspraak Plat., 22 

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'-h-IPh Technicum 

Praktische oefeningen ......... ..... ............ J. DILEWIJNS 30 u. na afspraak Technicum 

. 2143 Spoorwegtechniek ······ .................. . .. . . P. MARTENS 22'-hu . 16~-18 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... P. MARTENS 15 u. Plat., 22 

2224 Vermogenelektronica ......................... . . P. LAGASSE 22~u. I Ph-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ............... . .......... P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) Technicum 

• totaal aantru uren ~ursus~----~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrische energieteèhniek - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2240 Elektrothermie ................................................ F. BOSCH 22~u. 8~-10 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica ...... R. DECHAENE 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen ......................... , ............ R. DECHAENE 30 u. 14-18(a) 

2403 Niet-lineaire systemen 11 ................................... E. NOLDUS 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen ...................................... E. NOLDUS 30 u. 11~ -13~ 

2407 Stochastische regelsystemen ............................... 1. WILLEMS 2211zu. 1P,.,-13 

3050 Inleiding tot de civîele techniek .......................... H. LAMBOTTE 22~u. 8~-10 

4001 Staatshuishoudkunde ....................................... A. VLERICK 2211zu. 8~-10 

Alle in het ge semester niet gevolgde keuzecursussen 

-

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) 1 e helft van semester (c) 2e helft van semester 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

PÖ.t., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1201 Dynamica van elektri$che systemen ..................... J. WILLEMS 4S u. 10- 11~ 1Ph -13 

Praktische oefeningen ...................................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 

1202 Fundamentele elektrische metingen ..................... J. COLLE 22 \12U. 8~-10 

Praktische oefeningen ...................................... J. COLLE 4S u. 8~-IB~ 

1210 Velden, energie, krachten .................................. Tit. : M. VAN- 4~ u. 8~-10 lllh-13 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ...................................... Suppl.: 
H. PAUWELS 60 u. 14-18 

M. VAN-
1220 Elektronica I ....... . ................................... . ...... WORMHOUDT 4S u. 11~-13 11~-13 

M. VAN-
Paktische oefeningen ........ . ............................... WORMHOUDT 30 u. 14-18(c) 

12S1 Halfgeleiders .................................................. J. VENNIK 22~u. ll~-13 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. na afspraak 

1311 Elasticiteit en. sterkteleer I ................................. R. DECHAENE 22Y2U.. 10-11 ~ (b) 8~-IO(b) 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. 14-18(b) 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ........................ H. SOMERLING 22lhu. 10-11~ 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4031 Wiskundige beleidstechnieken ............................ H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen ....................... ·: ............. H. MULLER IS u. 11~ -12%( 0
) 14~-1S~(0) 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...................... A. VLERICK 22Y2u. 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... A. VLERICK 30 u. 16-18 

totaal aantal uren per cursus (0) m groepen (b) Ie helft van het se semester (c) 2e helft van het se semester 

. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1202 Fundamentele elektrische metingen ..... ................ J. COLLE 221;4u . 11\lz-13 

Praktische oefeningen .................................... . . J. COLLE 45 u. 81;4-11~ 

1211 Straling I ....................................................... J. VAN BLADEL 45 u. 10-111;4 10-11~ 

Praktische oefeningen .. . . ........ : ... : .................. ... J . VAN BLADEL 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1240 Elektrische machines I . .......... . ........................ . . H . DE JONG 45 u. 8!h-10 11~-13 

Praktische oefeningen ...................................... H. DE JONG 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

13)0 Stromingsleer I ... : .. ......................................... G. TISON 221;4u. 8~-10 

Praktische oefeningen ................... ......... .. .... ... . G. TISON 221hu. 16-17~ 

1400 Regeltechniek I ..... . ........ .. .. ............................. A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 10-11~ 10-111;4 

-
Praktische oefeningen .... ........ . ......................... A. VAN 

CA UWENBERG HE 60 u. 14-18 

3050 Inleiding tot de civile techniek ........................... H. LAMBOTTE 221h u. 8!h-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staatshuishoudkunde .......... . ................ ..... . .... . . A. VLERICK 22 \lz u. 8~-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. pp afspraak 

I 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

·Plat., 22 

I 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

i 

I 
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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. - 10-1B-\ ·• 

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 II ..................... · ............. · M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 10-11% 10-11lh 

Praktische oefeningen ............. , ............ M. VAN-
WORMHOUDT 90 u. 14-18 14-18(a) 

1241 Elektrische machines 11 ......................... H. DE JONG 22~u. 8'h -10 

Praktische oefeningen .. ' ........................ H. DE JONG 30 u. 14-18(a) 

1250 Elektrische eigenschappen van materialen ......•.. Tit.: M. VAN-
WORMHOUDT 22%u. 8%-10 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen .......................... 30 u. 14-18(a) 

1260 Ordinatororganisatie I .......................... P. BERGMANS 22'h u. 10-11% 

Praktische oefeningen .......................... P. BERGMANS 15 u. 11%-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 
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1401 

2222 

2260 

2262 

2280 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ·ingenieur (zwakstroom) - 7e semester 

Leer~angen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Regeltechniek 11 .............................................. A. VAN 

CAUWENBERGHE 22%u. 11Y2-13 

Praktische oefeningen ...................................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 8-10 

Digitale elektronische componenten en schakelingen N. 22%u. na afspraak 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. na afspraak 

Het gebruik van rekenmachines in de regeltechniek A. VAN 
CAUWENBERGHE ~2%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ...................................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) 

Schakelalgebra en sequentiële automaten .............. P. BERGMANS ~2%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ...................................... 22%u. 16%-18 

Stochastische processen .................................... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 10-11% 8%-10 

Praktische oefeningen .............................. _ ........ M. VAN-
' WORMHOUDT 22~u. 11%-13 

- ·- -- -- -- -

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Technicum 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1213 Straling lil ................................... 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-llYz llYz -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 22Yzu. 8%-10 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) 

2211 Veldtheorie B ................................. J. VAN BLADEL 22Yzu. 8Yz-10 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 30 u. 14-18(a) 

2214 Acustica ...................................... P. LAGASSE 22Yzu. 11Yz-13 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 16-18 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

.' Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., ~2 

Technicum 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

\ 
Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2223 Analoge elektronische komponenten en 
schakelingen .................................. N. 221f2u. lllh -13 

Praktische oefeningen .......................... N. 30 u. 16-18 

2224 Vermogenelektronica ........................... P. LAGASSE 221f2u. lllh-13 

Praktische oefeningen .......................... P. LAGASSE 30 u. 14-18(a) 

2225 Netwerkontwerpen met digitale technieken ........ Tit.: J. VAN 
BLADEL ll'Au. 8%-10 
Suppl.: 
G. HOFFMAN ll'Au. 

Praktische oefeningen .......................... Tit.: J. VAN 
BLADEL 15 u. 16-18 
Suppl.: 
G. HOFFMAN 15 u. 

2251 Bijzondere elektronische elementen ... , .... : . .... Tit.: M. VAN 
WORMHOUDT 45 u. lllh-13 
Suppl.: 8Vz-10 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen .......................... .60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

2261 Ordinatororganisatie II ....... : . .... ; ........... P. BERGMANS 221f2u. 10-11% 

2263 Analoge en hybriede rekentechnieken ............ G. VAN-
STEENKISTE 221f2u. 14-15% 

Praktische oefeningen .......................... G. VAN-
STEENKISTE 221f2u. 15%-17 

2264 Grafische in- en uitvoer bij ordinatoren ............... P. BERGMANS 221f2u. 81f2 -10 
' .. -

totaal aantal uren per curs_us (a) om de ·veertien dagen 

I 
Plaats 

I 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum I 
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FACULT.EIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag . donderdag vrijdag 

2282 Transmissie van informatie ................................ I. BRUYLAND 45 u. 8~-10 8~-10 
.. -

-
Praktische oefeningen ...................................... 60 u. 14-18 

2283 Communicatiesystemen ..................................... J. COLLE 45 u. 10-11~ 10-11~ 

2400 Lineaire systemen I .......................................... J. WILLEMS 22~u. 8Vz-IO 

Praktische oefeningen ...................................... J. WILLEMS 30 u. 11-13 

2406 Digitale processturing ................... · ............ : ....... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22Vzu . 10-11 Y:! 

I 

I 

' 
, 

totaal aantal uren per cursus 

' 

Plaats 

Technicum 

- Technicum -
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
0 
\.0 

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 II ............................................. 150u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2150 Vervoertechniek ..................................... ......... C. VAN AKEN 33%u. 8%-10 rest op afspraak 

Praktische oefeningen ... . .................... . ............. C. VAN AKEN 15 u. op afspraak 

2210 Veldtheorie ·A ................................................. J. VAN BLADEL 45 u. 10-llllz 14'h-16 

Praktische oefeningen .............................. ........ J. VAN BLADEL 30 u. 14-16 

2215 Lichttechnologie B ........•............. ~ ....... . ........ .... P. LAGASSE 22'hu. ll'h -13 

Praktische oefeningen .... . ................................. P. LAGASSE 30 u. 14-16 

2220 Circuitsynthese A ....... . ...... . ............................. Tit.: J. VAN 
BLADEL 45 u. 1Ph-13 11~-13 

Praktische oefeningen .. . ... . ................ . ..... . ........ Suppl.: 
G. HOFFMAN 60 u. 14-18 

2221 Instrumentatie .................. .............................. J. COLLE 45 u. 8%-10 10-1Ph 

Praktische oefeningen ...................................... J. COLLE 60 u. 14-18 

2250 Interne elektronica ...... . .................................... Tit.: M. VAN 
WORMHOUDT 45 u. 8'h-10 8%-10 

Praktische oefeningen .................... . ................. Suppl.: 
' H. PAUWELS 30 u. 14-16 

2266 Programmeertalen .................• ~ ........... . ............ R. DE CALUWE 22'hu. 10-llllz 

2281 Statistische communicatietheorie ......................... I. BRUYLAND 45 u. 8%-10 10-ll 'lz 

Praktische oefeningen ................. , .................... I. BRUYLAND 60 u. 14-18 

·~ 

* 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 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Je Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom) - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag wQensdag donderdag vrijdag Plaats 

2401 'Lineaire systemen 11 ......................................... E. NOLDUS 22'hu. 1B~ -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... E. NOLDUS 30 u. 16-18 Plat., 22 

2402 Niet-lineaire systemen I .................................... E. NOLDUS 22 Yz u. 10-11 Plat., 22 

Praktische oefeningen .... -.................................. E. NOLDUS 30 u. 14-16 Plat., 22 

2405 Identificatie van systemen ................................. E. NOLDUS 221h u. 11 Yz-13 Plat., 22 

~ ...... 
0 

I 

I 

* totaal aantal uren per cursus 



I. 
~ · -..... 

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 . 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2143 Spoorwegtechniek ............ ................. P. MARTENS 22%u . 16%-18 

Praktische oefeningen .......................... P. MARTENS 15 u . op afspraak 

2213 . Circuitsynthese B .............................. Tit.: 
J. VAN BLADEL 22%u. 11'/2- 13 

Praktische oefeningen ........................... Suppl.: 
G. HOFFMAN 30 u. 14-16 

2265 Compilatoren en ordinatorbesturingssystemen ..... R. DE CALUWE 22%u. 10-11lf:z 

2403 Niet -lineaire systemen II ........................ E. NOLDUS 22 1h u. 10-11 lf:z 

Praktische oefeningen ........... : . ............. E. NOLDUS 30 u. 11lf:z -13\lz 

2407 Stochastische regelsystemen ..................... J. WILLEMS 22 lf:z u. 11%-13 

2710 Grondige algemene natuurkunde partim : 
moderne optica en quanturn elektronica . .......... N. (E.BOESMAN) 22%u. 11 lfz -13 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

. Plat., 22 

Krijgslaan, 281 



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 4S u. 10-11~ 14~ -16 Krijgslaan 281 , S9 

Praktische oefeningen ...................................... R. MERTENS 4S u. 16-19 Krijgslaan 281, S9 

1210 Velden, energie, krachten .................................. Tit. : M. VAN-
WORMHOUDT 4S u. 8%-10 11~ -13 Plat., 22 
Suppl. 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen ...................................... Tit. : M. VAN-

~ - WORMHOUDT 60 u. 14-18 Plat., 22 
Suppl.: 

N H. PAUWELS 

12Sl Halfgeleiders .................................................. 22~u ll';~-13 Plat., 22 

Praktische oefeningen ....................... · ............... J. VENNIK 30 u. na afspraak Plat., 22 

1302 Warmte-overdracht I ........................................ R. MINNE 22~u 11%-13 P.Iat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

1311 Elasticiteit en sterkteleer I ................................. R. DECHAENE 22%u 10-11% (b) 8%-IO(b) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. 14-18(b) Plat., 22 

1700 Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
atoom- en molecuulfysica ................................... E. BOESMAN 4S u. 10-11~ 8%-10 Krijgslaan 281, S9 

Praktische oefeningen ...................................... E. BOESMAN 30 u. 14-18(c) Krijgslaan 281, S9 

"'170S Theoretische en wiskundige natuurkunde, Krijgslaan 281, 
partiro : relativiteitstheorie ................................. P. PHARISEAU 22%u op afspraak S9 

Praktische oefeningen ............................. _ ......... P. PHARISEAU 22%u lllh-13 Krijgslaan 281, S9
1 

--

• totaal aantal uren per cursus (b) Ie helft se semester (c) 2e helft se semester 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur ~ se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

KEUZE CURSUSSEN (0
) 

M. VAN-
1220 Elektronica I ................................................... WORMHOUDT 22~u. 11~ -13 11~ -13 Plat., 22 

M. VAN-
Prak~ische oefeningen ...................................... WORMHOUDT 30 u. 14-18(c) Technicum 

2710 Grondige algemene .natuurkunde, partim: 
moderne optica en quanturn elektronica ............... E. BOESMAN 22lhu. 8lh -10 Krijgslaan 281 

2711 Grondige algerilene natuurkunde, partirJJ : 
fenomenologie van de vaste stof fysica ................ F. CARDON 45u. 8~-11lh Krijgslaan 281. S2 

~ 2713 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
....... 
w kernfysische verschijnselen ................................ A. DERUYTTER 22lh u. ll lh -13 Krijgslaan 281. S1 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
kernfysische methoden ..................................... A. DERUYTTER 22 lh u. 8lh -10 Proeftuinsir., 42 

2715 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
magnetisme .................................................... G. ROBBRECHT 22lh u. 14 lh -16 Krijgslaan 281 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
fysica van de geïoniseerde toestand ..................... R. BOUCIQUE 22'hu. op afspraak Rozier, 44 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: niet-relativistische quanturnmechanica ....... C. GROSJEAN 22 lh u. op afspraak Krijgslaan 281 

Praktische oefeningen ...................................... C. GROSJEAN 15 u. op afspraak Krijgslaan 281 

2740 Kristallografie ................................................. N. 30 u. 16-18 Krijgslaan 281 

2741 Aanvullingen van de wiskunde: groepentheorie ..... E . BOESMAN 22lhu. op afspraak Krijgslaan 281_ 

Praktische oefeningen ...................................... E. BOESMAN 22lh u. op afspraak Krijgslaan 281 

2742 Spectroscopie en astrofysica .............................. P. DINGENS 30 u. op afspraak Krijgslaan 281 
-- --

* totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag ~oensdag donderdag vrijdag Plaats 

1014 -11~ 
2743 Radioaktieve verschijnselen partim : fysica ............ A. DERUYITER 30 u. I Ph-12 lf% Proeftuinstr., 42 

2744 Radioaktieve verschijnselen partim : chemie .......... 1. HOSTE 30 u. op afspraak Krijgslaan 281 
S12 

2745 Statistische mechanica ...................................... P. PHARISEAU 30 u. op afspraak Krijgslaan 281 

-
.j:::. -.j:::. 

totaal aantal uren per cursus 



+:>. 
V\ 

• 

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 22lhu. 8lh-IO 

Praktische oefeningen ................. : ........ G. TISON 22lhu. 16-17l!: 

1400 Regeltechniek I ................................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 u. 10-11 V: 10-11Y: 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 60 u. 14-18 

1701 Grondige algemene natuurkunde, partim: N. (G. 
statistische fysica .............................. ROBBRECHT) 22lhu. 8Y: -10 

1702 Grondige algemene natuurkunde, partim : N. (A. 
basisbegrippen van de kernfysica ................ DERUYTTER) 22lhu. 8Y:-10 

Praktische oefeningen .......................... N. (A. 
DERUYTTER) 30 u. op afspraak 

1703 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
basisbegrippen van de vaste stof fysica ........... F. CARDON 22Y:u. 10-1 Ph 

Praktische oefeningen ..................... : . ... F. CARDON 30 u. 14-18(a) 

1730 Elementen natuurkundige technologie ............ P. MOERMAN 22lhu. lil!: -13 

Praktische oefeningen .......................... P. MOERMAN 30 u. 14-18(a) 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ......... J. COLLE 45 u. lil!: -13 li l!: -13 

Praktische oefeningen .......................... J. COLLE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 
-- -- --- ---

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281. S2 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281. S2 

Krijgslaan, 281 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Technicum 
- · -- --



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

KEUZE CURSUSSEN 
2710 Grondige algemene natuurkunde, partim: ~ 

moderne optica en quanturn elektronica ............... N. (E.BOESMAN) 22~u. 11~ -13 Krijgslaan 281 

2712 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
quanturnfysica van de vaste stof ......................... F. CARDON 45 u. 14-17 Krijgslaan 281. S2 

2713 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
kernfysische verschijnselen ................................ A. DERUYTTER 22~u. 11~-13 Krijgslaan 281. SI 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
kernfysische methoden ..................................... A. DERUYTTER 22~u. IPh-13 Proeftuinstr., 42 

+:>. - 2715 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
0\ magnetisme .................................................... G. ROBBRECHT 22~u. op afspraak Krijgslaan 281 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
fysica van de geïoniseerde toestand ..................... R. BOUCIQUE 22Yt u. 10-llYt Rozier, 44 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: niet-relativistische quanturnmechanica ....... C. GROSJEAN 30 u. op afspraak Rozier, 44 

2751 De inwendige bouw van de stof ......................... 45 u. op afspraak Rozier, 44 

Praktische oefeningen ...................................... J. VENNIK 60 u. op afspraak Rozier, 44 
-- -

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) _ = te helft 6e semester 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
--

2e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - 7e semester -

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1201 Dynamica van elektrische systemen .............. J. WILLEMS 45 u. 10-1 Ph 11lf2 -13 Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 60 u. 14-18 Plat., 22 

1214 Beginselen van de elektromagnetische straling ..... J. VAN BLADEL 22lf2u. op afspraak Technicum 

Praktische oefeningen .......................... J. VAN BLADEL 30 u. op afspraak Technicum 

1250 Elektrische eigenschappen van materialen ......... Tit.: M. VAN 22lf2u. 81h -10 Plat., 22 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ................... -.· ..... Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-18(a) Plat., 22 

~ -..... 
-...) 

1746 Fysische sch~ikunde ............. , ............... . W. GOMES 22lf2u. 8lf2 -10 Krijgslaan, 281 
S12 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ................ H. SOMERLING 22lf2u. 10-11lf2 Plat., 22 

f 

·. 

-. 
~ 

...... 

.. . . 

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - se semester I 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1504 Fysische metaalkunde I ..................................... Y. HOUBAERT 45 u. 8lf2-10 11lf2-13 Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... Y. HOUBAERT 90 u. 14-18 14-18(a) Technicum 

1746 Fysische scheikunde ......................................... W. GOMES 22%u. 8Yz-10 Krijgslaan 281, 
S12 . 

5001 Afstudeerwerk I .............................................. 90 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2211 Veldtheorie B ................................................. J. VAN 22Yzu. 81f2-10 Technicum 

.J:>. Praktische oefeningen ...................................... 
BLADEL 

30 u . 14-18(a) -00 
2800 Theorie van de kernreactor ............................... F. VAN-

MASSENHOVE 45 u. 14-17 
I 

Praktische oefeningen ...................................... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. ~ 14-18(a) 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ....................... H. SOMERLING 22lf2u. 10-11lf2 Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... H. SOMERLING 30 u. 14-18(a) Technicum 

3112 Beschrijving· van de werktuigen .......................... L. DE RIDDER 45 u. 81/2 -11Yz Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... L. DE RIDDER 60 u. 14-18 Krijgslaan 

I 

-

• totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - ge semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
5002 Afstudeerwerk II ..... ; ....................................... 90 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1505 Fysische metaalkunde 11 ................................... Y. HOUBAERT 45 u. 11'h-13 14'h-16 Technicum 

Praktische oefeningen ...................................... Y. HOUBAERT 60 u. 14-18 Technicum 

2210 Veldtheorie A ........... ......... ;' ............................. J. VAN BLADEL 45 u. 10-11'h 14'h-16 Plat., 22 

Praktische oefen~ng~n ...................................... 30 u. 14-16 Technicum 

2250 Interne elektronica ........................................... Tit.: M. VAN- 45 u. 8\/z -10 8'h-10 Plat., 22 
WORMHOUDT · 

~ -\0 

Praktische oefeningen ......................... , ............ Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-16 Technicum 

2303 Warmteoverdracht lil ...................................... R. MINNE 22Yzu. 10-11'h Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 Plat., 22 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ..... .. ............... A. VLERICK 22'hu. 8'h -10 Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... A. VLERICK 30 u. 16-18 Plat., 22 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ............................ H. MULLER 30 u. 16-18 Plat., 22 
·-

Praktische oefeningen ...................................... H. MULLER 15 u. 1 ~ -12'h( 0
) 14'h-15Yz(0

) Plat., 22 

* totaal aantal uren per cursus (0) in groepen 



+:>. 
N 
0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk natuurkundig ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN I 

5003 Afstudeerwerk III - , . 180u. ..... ················ · ······· 
CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1361 Stoftransport ............................... .. . G. FROMENT 22Wu. 10-11 % 

2251 Bijzondere elektronische elementen .............. Tit.: M. VAN- 8 '12 -10 
WORMHOUDT 45 u. 11 'h -13 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen ............... . ...... . ... 60 u. 14-18(a) 14-18(a} 

4001 Staathuishoudkunde .................. .. ... . ... A. VLERICK 22 '12U. 8%-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie .............. P. COETSIER 30 u: op afspraak 

' 

' 

-

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 ciagen 

Plaats 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 



+:>.. 
N 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - se semester 

; Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1300 Aanwending van de brandstoffen ................ R. MINNE 22Y2u. 8Y2 -10 

Praktische oefeningen .......................... R. MINNE 22Ytu. 14-17(a) 

1302 Warmte-overdracht I ........................... R. MINNE 22Y2u. 11Y2-13 

Praktische oefeningen ........................ _ . R. MINNE 30 u. 16-18 

1452 Analytische chemie I ........................... Tit. : J. HOSTE 45 u. 10-11Y2 8Y2 -10 

Praktische oefeningen ................... · ....... Suppl.: R. DAMS 60 u. 14-18 

1507 Metallurgische thermodynamica ................. A. VAN 
PETEGHEM 45 u. 10-11 !-'2 8Y2-10 

·Praktische oefeningen .... ~ ..................... A. VAN 
PETEGHEM 60 u. 14-18 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I .... : ........... H. SOMERLING 22Ytu. 10-1 ~~ 

3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ................. Tit. : M. VAN- 22'hu. 11 Y2 -13 
WORMHOUDT 

Praktische oefeningen ...................... · ._ ... Suppl.: 
H. PAUWELS 30 u. 14-16 

3310 Inleiding tot de sterkteleer : ..................... H. LAMBOTTE 22lhu. 8Y2-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
. 4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: in-

leiding tot de bedrijfspsychologie ................ P. COETSIER 30 u. 16-18 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ............... A. VLERICK 22Y2u. 8'h -10 

Praktische oefeningen .................. -........ . A. VLERICK 30 u. 16-18 
--

• totaal aantal ur_en per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., · 22 · 

Krijgslaan 281, S12 

Krijgslaan 281, S12 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Pasteurlaan, 2 

· Plat., 22 

Plat., 22 



I, 
~ 
N 
N 

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 
1111 Mechanische bewerkingen I ............................... C. DEKONINCK 22Vzu. 8Vz-10 

1303 Warmte-overdracht 11 ...................................... R. MINNE 22lfzu. 11Vz -13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1361 Stoftransport .............. . ................................... G. FROMENT 221fzu. 10-11Vz 

1504 Fysische metaalkunde I ..................................... Y. HOUBAERT 45 u. 8%-10 1llfz -13 

Praktische oefeningen ............. : ........................ Y. HOUBAERT 90 u. 14-18 14-18(a) \ 

1506 Fysische metaalkunde lil (!) .............................. Y. HOUBAERT 22Vzu. 8Vz-10 

Praktische oefeningen (!) .................................. Y. HOUBAERT 30 u. na afspraak 

1510 Siderurgie I .................................................... 1. DILEWIJNS 45 U: 8Vz-11lfz 

Praktische oefeningen ....................... ............... 1. DILEWIJNS 60 u. 14-18 

3202 Inleiding tot de electrotechniek lil - praktische M. VAN-
oefeningen .................. . ................... ............. :. WORMHOUDT 221fz u. 10-11 1fz 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staathuishoudkunde ......................................... A. VLERICK 22lfzu. 81fz -10 

1 
-. 

' 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de veertien dagen 
(!) = cursus om de twee jaar gedoceerd: wel in 83-84, te volgen in 6e of ge semester 

---
P'fats 

; 

Plat., 22 -

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

-

-
-



~ 
N 
w 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

j 2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 7e semester 

Nr. Leergangen Titularis "' maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN Tit.: N. 
1100 Metaalbouw I (verbindingen) .... .... ... , . .......... ... ... Suppl.: ' 

A. VINCKIER 22~ u. 10-11% 

1402 Procesregeling I ...... . ....................... · ................ A. VAN 
CAUWENBERGHE 22 lh u. 8~ -10 

1453 Analytische chemie 11 .... . .................................. J. HOSTE 45 u. 10-11lh 8lh -10 

Praktische oefeningen ......... . ............................ J . HOSTE 60 u. 14-18 

. 1505 Fysische metaalkunde 11 ...... ...... ; ......... . ............ Y. HOUBAERT 45 u. 11~ -13 14~ -16 

Praktische oefeningen ................. : . .. ................. Y. HOUBAERT 60 u. 14-18 

1511 Siderurgie II .................................................... J . DILEWIJNS 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ......... : ............... ............. J. DILEWIJNS 60 u. 14-18 

1513 Elektrosiderurgie (0
) ••••••••••••••••• • ••••••••• • •••••••••••• J. DILEWIJNS ~2~ u. 10-11 lh 

; Praktische oefeningen e) ....................... ....... .... J. DILEWIJNS 30 u. 16-18 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1402 Procesregeling I A. VAN 

Praktische oefeningen ....................... . .............. CAUWENBERGHE 60 u. 8lh -12 1/2 

4031 Wiskundige beleidstechnieken .. : ......................... H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen ........... : .......................... H. MULLER 15 u. 1Y2 -12~ (3) 14Y2 -15112{3) 

2530 Oppervlakteveredeling (0 f0°) ............... .............. Tit.: A. VAN i 

PETEGHEM 221/2 U. 1Ph -13 
Suppl.: 
E. WETTINCK 

(
0 0

) = Cursussen om de twee jaar gedoceerd te volgen in 7e of 9e semester: niet in 83-84 
(3) = in groepen · 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan 281, S12 

Krijgslaan 281, S12 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOÈGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e ~roef burgerlijk metallurgisch jngenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis • maan,dag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Tit. : F. BOSCH 

1464 Anorganische industriële chemie IV ...................... Suppl.: ! 

I. DE VYNCK 22%u. 10-11% Plat., 22 

1509 Fysische metaalkunde IV (!!) ............................. Y. HOUBAERT 22%u. 11%-13 Technicum 

A. VAN 
1521 Non-ferro metallurgie I .................................... PETEGHEM 67\4u. 10-13 10-1 Ph Technicum 

A. VAN 
Praktische oefeningen ...................................... PETEGHEM 120u. 14-lg 14-Ig(a) 14-lg(a) Technicum 

3112 Beschrijving van de werktuigen .......................... L. DE RIDDER 45 u. 8Yz -11 Yz Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... L. DE RIDDER 60 u. 14-lg Krijgslaan, 2g1 

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%-1g% (a) Technicum 

1530 Ertsveredeling (0
) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 22%u. g%-10 Technicum 

Praktische oefeningen (0
) •••••••••••••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 30 u. 14-18(a) Technicum 

1506 Fysische metaalkunde lil (!) .............................. Y. HOUBAERT 22%u. gY:-10 Technicum 

Praktische oefeningen (!) ·····················:········· ... Y. HOUBAERT 30 u. 14-lg(a) Technicum 

1532 Industriële metallurgische problemen (!!) .............. Y. HOUBAERT 30 u. 16-1g 
r 

* = · totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen (0
) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in ge of IOC semester, wel in g3-84. 

(
0 0

) = cursus gedoceerd om 'de twee jaar te volgen in 6e of ge semester, niet in g3-84 - (!) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in 6e of ge semester, wel in g3-g4 
(!!) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in ge of 10e semester, niet in g3-84. · 
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FACULTEIT -\'AN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

CURSUSSEN NAAR KEUZE Tit.: A. VAN 
2520 Poedermetallurgie en metalen met hoog smelt- PETEGHEM 

punt (!/! !) ..................................................... Suppl.: 22Y2U. 10-11 1h · Technicum 
E. WETTINCK 

2521 Secundaire en edele metalen(!~!!) ................ : ..... A. VAN I 

PETEGHEM llllz-13 

' 

I 
I 

> 

t 

) 

- I 

' 
.. 

.. 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen (!) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in 6e of ge semester, wel in g3-g4 
(
00

) = cursus gedoceerd om de twee jaar te volg~n in 6e of ge semester, niet in g3-g4 (!) · = cursus gedoceerd om de twee jaar te volgen in ge of 10e semester, wel in g3-g4 
(! !) = cursus gedoceerd om de tw~e jaar te voigen in ge of 1 oe semester, f!iet in g3-g4 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - 9e sem~ster 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag ' donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1104 Economisch ontwerpen van constructies ............... J. NIBBERING 22~u. - 16-17~ 

Praktische oefeningen ................... -................... J. NIBBERING 60 u. 14-18 J 

1512 Siderurgie lil ............. : .................................... J. DILEWIJNS 22~u. 8~-10 

Praktische oefeningen ....................... : .............. J. DILEWIJNS 60 u. 14-18 

1513 Elektrosiderurgie (0
) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. DILEWIJNS 22~u. 10·11~ 

Praktische oefeningen (0
) .................................. J. DILEWIJNS 30 u. ,16-18 

1522 ~on-ferro metallurgie 11 ......................... , ......... Tit.: A. VAN 
PETEGHEM 67~u. 10-11~ 8~-11~ 
Suppl.: 
G. WETTINCK -

Praktische oefeningen .............. , ......................• A. VAN 11~-13 

PETEGHEM 120u. 14-18~ 14-16 

5002 Afstudeerwerk 11 ............................................. 120u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1461 Anorganische industriële chemie 11 ...................... F. BOSCH 221hu. zaterdag 8%-10 

2056 Toegepaste aardkunde ...................................... W. DE BREUCK 22~u. op afspraak 
---- -- --- -- - ·· · 

totaal aantal uren per cursus (0) cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9e semester, wel in 83-84 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Camp. Zwijn. 

Krijgslaan, 281 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - ge semester 

Nr. Leergangen 

2150 Vervoertechniek 

Praktische oefeningen 

2501 ~etallurgische kinetièa 

2530 Oppervlakteveredeling (0 f0°) 

• = totaal aantal uren per cursus 

Titularis 

C. VAN AKEN 

C. VAN AKEN 

A. VAN 
PETEGHEM 

Tit.: A. VAN 
PETEGHEM 
Suppl.: 
E. WETTINCK 

• 
33%u. 

15 u. 

22lhu. 

22lhu. 

(
0

) = cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9e semester, wel in 83-84 
(
00

) = cursus gedoceerd om de twee jaar, te volgen in 7e of 9è semester, niet in 83-84 

1 maandag dinsdag woensdag I donderdag I vrijdag 

8lh-10 re st na afspr aak 

na afspraak 

lllh-13 I I I 
, 

1Ilh-13 I I I 

Plaats 

Technicum 

Technicum 

I Technicum 

I Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur - toe semester 

Nr. Leergangen Titularis • 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1325 Metaalkundige toepassingen der plasticiteit ........... R. DECHAENE 22~u. 

Praktische oefeningen ...................................... 30 u. 

t506 Fysische metaalkunde Ill (**) ........................... : Y. HOUBAERT 22~u. 

Praktische oefeningen (**) ........................ , ....... Y. HOUBAERT 30 u. 

t5og Non-ferro elektrometallurgie en corrosie .: ............ A. VAN-
PETEGHEM 45 u. 

A. VAN-
Praktische oefeningen ...................................... PETEGHEM 60 u. 

t509 Fysische metaalkunde IV (! !) ............................. Y. HOUBAERT 22~u. 

t530 Ertsveredeling (!)(***) ...................................... 1. DILEWYNS 22'hu. 

Praktische oefeningen (!)(***) ............................ 1. DILEWYNS 30 u. 

t53t Industriële metallurgische problemen I ................. 1. DILEWIJNS 30 u. 

t532 Industriële metallurgische problemen 11 (! !) .......... Y. HOUBAERT 30 u. 

1533 Industriële metallurgische problemen lil .............. , Tit.: A. VAN 
PETEGHEM 
Suppl.: 
E. WETTINCK 30 u. 

5003 , Afstudeerwerk III ............................................ 330u. 

• = totaal aantal uren per cursus (a) = om de veertien dagen 
(!) = cursus· om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of toe semester, wel in g3-g4. 
(!!) = cursus om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of toe semester, niet in g3-g4. 
(**) = overgangsjaat, uitzonderlijk in toe semester 
(***) = overgangsjaar, uitzonderlijk niet te volgen tijdens het academiejaar 19g3-t9g4 

maandag dinsdag woensdag 

10-tt~ 

tt~-t3~ 

10-tt'h g~-10 

t4-tg(a) 

tt~-t3 

t4-tg(a) 

t4-tg(a) 

t4-1g(a) 

donderdag vrijdag 

g'h -10 

t4-tg(a) 

t4-tg(a) 

g'h -10 

t4-tg(a) 

: 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk _metallurgisch ingenieur - toe semester 

· Nr. Leergangen Titularis * 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
t463 Anorganische industriële chemie lil ................ . ... Tit.: F. BOSCH 22~u. 

Suppl.: 
' I. DE VYNCK 

2520 Poedermetallurgie en metalen met hoog smeltpunt Tit.: A. VAN 

(!/! !) ·············· ·············································· PETEGHEM 
Suppl.: 
E. WETTINCK 22~u . 

~ 

A. VAN 
252t Secundaire en edele metalen (!/!!) .................... . . PETEGHEM 22llzu. 

A. VAN 
2522 Nucleaire metallurgie ................. . ................. . .... PETEGHEM 22 u. 

~ 

I 

. . 

. . 
.. 

(!) = cursus om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of toe semester, wel in g3-g4. 
(!!) = cursus om de twee jaar gedoceerd, te volgen in ge of toe semester, niet in g3-g4. 

maandag dinsdag woensdag 

tl 'h -13 

g%-10 

' 

.. 

donderdag vrijdag 

I 

10-ll'h 

llllz -13 

, 

Plaats 

Plat., 22 

-' 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

1 e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
103 De algemene scheikunde en de beginselen der 

I fysische scheikunde, partim : 
. 

organische scheikunde 11 ................................... M. VERZELE 45 u. 10-11~ (0
) 10-11~ (0

) 10-11(0
) 

--
Praktische oefeningen ...................................... M. VERZELE 45 u. 14-17 

1302 Warmte-overdracht I ........................................ R. MINNE 221hu. 11Yz-13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1450 Fysische chemie I ............................................ W. GOMES 22Yzu. 10-11Yz 

1452 Analytische chemie I ........................................ Tit. : J. HOSTE 45 u. 10-11Yz 8Yz-10 

Praktische oefeningen ...................................... Suppl. : R. DAMS 60 u. 14-18 

1461 Anorganische industriële chemie 11 ...................... F. BOSCH 22Yzu. zaterdag 8~ -1 0 

Praktische oefeningen ...................................... F. BOSCH 60u. 14-18 

Tit.: M. VAN-
3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ........................ WORMHOUDT 22Yzu. llYz-13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ...................................... H. PAUWELS 30 u. 14-16 

3310 Inleiding tot de sterkteleer ................................. H. LAMBOTTE 22Yzu. 8Yz-10 

CURSUS NAAR KEUZE . 
2462 Oorzaken van milieu verontreiniging, 

partim : industriële ........................................... G. FROMENT 10 u. 8%-10(b) 
- -- - - --- --- -

totaal aantal uren per cursus (b) 1 e helft van het semester (
0

) = partim 

Plaats 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S12 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

te Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
0006 Wiskundige ~alyse IV ......... . ........................... F. KULIASKO 22~u. 10-11~ -

Praktische oefeningen .............................. ...... . . F. KULIASKO 30 u. 1B~-13 

1361 Stoftransport . : •............... : ............ : ......... : . .. ... . . G. PROMENT 22lf2u. 10-11lf2 

1451 _fysische chemie 11 ........................................... W. GOMES 22~u. 8lf2-10 

1461 Anorganische industriële chemie 11 16-18 8%-13 + na 
Praktische oefeningen .................. . .............. ..... F. ·soscH 240u. 14-18(a) 8-10 14-18 afspraak 

Tit.: 
1470 Fysische scheidingsoperaties I ............................. G. PROMENT 22~·u. 10-11lf2 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ................................... . .. L. VERHOEVE 30 u. 14-18(a) 

3112 Beschrijving van de werktuigen ...................... ·: .. L. DE RIDDER 45 u. 8lf2-1Ph 

Praktische oefeningen ................................. . .... L. DE RIDDER 60 u. 14-18 

Tit.: M. VAN 
3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 . ...................... WORMHOUDT 22~u. 14~-16 

Suppl.: 
H. PAUWELS 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4001 Staathuishoudkunde ......................................... A. VLERICK 22~u. 8%-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: ' inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. pp afspraak 

totaal aantal uren per cursus · (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 
S12 

Camp. Zwijn. ' 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACUI.TEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

I 2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - 7e semester 

Nr. · 
' 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1402 Procesregeling I .............................................. A. VAN -

CAUWENBERGHE ~2%u. 8%-10 

A. VAN 
Praktische oefeningen ...................................... CAUWENBERGHE 60 u. 8%-12% 

I 

1453 Analyische chemie 11 : ....................................... J. HOSTE 45 u. 10-11% 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... J. HOSTE 120u. 14-18 14-18 

1472 Mechanische en thermische operaties in de Tit.: 
chemische industrie A en B, partim : A .......... ...... G. FROMENT 22%u. 11%-13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ...................................... L. VERHOEYE 30 u. 10%-12% 

1475 Chemische reactoren · ........................................ G. FROMENT 45 u. 8% -11Yz 

Praktische oefeningen ...................................... G. FROMENT 60 u. 14-18 

1501 Metaalkunde .................................................. J. DILEWIJNS 22%u. 10-11% 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...................... A. VLERICK 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ...... ... ............... :. : ........... A. VLERICK . ~0 u. 16-18 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2260 Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 

regeltechniek .................................................. CAUWENBERGHE 22%u. 11%-13 

A. VAN 
Praktische oefeningen .... : ................................. CA UWENBERG HE 30. u. 14-18(a) 

-------

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen (b) 1 e helft van het semester 

· Plaats 

. - Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
-
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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 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1303 Warmte-overdracht 11 ...................................... R. MINNE 22Yzu. 11Yz-13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 

A. VAN 
1403 Procesregeling 11 ............................................. CAUWENBERGHE 22Yzu. 81h-10 

A. VAN 
Praktische oefeningen ...................................... CAUWENBERHE 30 u. 14-18(a) · 

1463 Anorganische industriële chemie III .................... Tit. : F. BOSCH 
Suppl.: 
I. DE VYNCK 221hu. llYz -13 

Praktische oefeningen ...................................... Tit.: F. BOSCH 
Suppl.: 
I. DE VYNCK 60 u. 14-18 

Tit.: 
1471 Fysische scheidingsoperaties 11 ........................... G. FROMENT 22Yzu. IB~ -13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ....................................... L. VERHOEYE 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

Tit.: N. 
3100 Elementen van constructie van chemische Suppl.: 

apparatuur ......... :: .............. _. ...................... , .... A. VINCKIER 22\4u. 11~-13 

CÜRSUSSEN NAAR KEUZE 
1404 Optimale controle ............................................ E. NOLDUS 22%u. 8Yz-10 

Praktische oefeningen ...................................... E. NOLDUS 30 u. 14-18(a) 

1464 Anorganische industriële chemie IV ..................... Tit. : F. BOSCH ~2Yzu. 10-11% 

Praktische oefeningen ................... ' ................... Suppl.: 
I. DE VYNCK 30 u. 14-18(a) 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

. Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 
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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 333.4 u. 8~-10 3.4 

1521 Non-ferro metallurgie I ..... : . .................. A. VAN 
PETEGHEM 22l,.~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
PETEGHEM 30 u. 14-18(a) 

2240 Elektrothermie ..................... . .......... F. BOSCH 22~u. 8%-10 

A. VAN 
2406 Digitale processturing .......................... CA UWENBERG Hl 22~u. 10-11~ 

2463 Unit-processes van de waterzuivering ..... -........ F. BOSCH 22~u. zaterdag: 8~-10 

2465 Industriële elektrochemie corrosie ............. F. BOSCH 22 1hu. - 11%-13 

Praktische oefeningen ...................... ; ... F. BOSCH 30 u. 14-l8(a) 

-

-

... 

totaal aantal uren per cursus (*) om de 14 dagen 

·-

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plàt., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheiku~dig ingenieur - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1472 Mechanische en thermische operaties in de Tit.: 

chemische industrie A en B, partim : B ........... G. PROMENT 22'l2u. 11%-13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ........................ , . L. VERHOEVE 30 u. 10Yz-12'l2 

1476 Ontwerpen van chemische productieëenheden ..... G. PROMENT 22%u. l0-11'l2 

Praktische oefeningen .......................... G. PROMENT 30 u. 14-18(a) 

A. VAN 
1491 Procesdynamica ............................... CAUWENBERGHE 22%u. 8%-10 

A. VAN 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. 14-18(a) 

5002 Afstudeerwerk II ........ 1 
•••••••••••••••••••••• 300u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4031 Wiskundige beleidstechnieken ................... H. MULLER 30 u. . 16-18 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 15 u. 11~ -12%( 0
) 14~-15%(0 ) 

-· -· 

f 

-

I -

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen (
0

) = in groepen 

.. 

Plaats 

Krijgslaan, 281 · 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



+::. 
w 
0'\ 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk scheikundig ingenieur - toe semester 

NT;. I Leergangen Titularis • maandag dinsda_g woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1473 Petrochemische en organisch chemische processen . G:. PROMENT 67Y2u. 8Y2-10 8Y2-11Y2 

-
Praktische oefeningen' .......................... G. PROMENT 120u. 14-18 14-18 

5003 Afstudeerwerk lil ............................. 300u. 

J .,. 
-

I 

... -

t 

I 

totaal aantal uren per cursus (a) om de vee~tien dagen 

I 

Plaats 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

-



~ 
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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 donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN ' 
103 De algemene scheikunde en de beginselen der 

fysische scheikunde, partim : 
Organische scheikunde 11 ................ . .......... ....... M. VERZELE 45 u. 1 0-117'2 (0

) 10-117'2(0
) 10-11Yz (0

) 

Praktische oefeningen ..................... . ...... .... . ..... 45 u. 14-17 

1302 Warmte-overdracht I .... ... .............. : .................. R. MINNE 22Y2u. lllh -13 

Praktische oefeningen ...................................... R. MINNE 30 u. 16-18 

1370 Kinematica en dynamica van de machines . . .......... R. DECHAENE 45 u. 9-12 

12-13 
Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 60 u. 14-17 

1452 Analytische chemie I ............ . ...................... .. ... Tit. : J. HOSTE 45 u. 10-117'2 87'2 -10 

Praktische oefeningen ................................... . .. Suppl. : R. DAMS 60 u. 14-18 

1461 Anorganische industriële chemie 11 ....... . .............. F. BOSCH 22Y2 u. zaterdag 87'2 -10 

Praktische oefeningen ... . . .................... . ............ F. BOSCH 30 u. 16-18 

1600 Studie textielvezels I ....................... .......... .. .. .... N. 22 Y2 u. 11 Yz -13 

Tit.: M. VAN-
3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ........................ WORMHOUDT 227'2 u. 11 Yz -13 

Suppl.: 
Praktische oefeningen ... . ..... . ......................... . .. H. PAUWELS 30 u. 14-16 

3310 Inleiding tot de sterkteleer .. ............................... H. LAMBOTTE 22Y2 u. 8 Yz -10 

totaal aantal uren per cursus (
0

) = partim 

Plaats 

Krijgslaan, 281 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S12 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 



+;... 
w 
00 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN ... 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - se semester 

Nr. Leergangen Titulari~ * maandag dinsdag woe_nsdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...................... A. VLERICK .. 22% u. 8Vz -10 

/ 

Praktische oefeninge~ ......... . ........ .' .................... A. VLERICK 30 u. .. 16-18 

/ I 

..... 

~ 

I .. 

I 

-

* = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

/ 



~ 
w 
\0 

* 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

te Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1303 Warmte-overdracht 11 .......... : .... ....................... R. MINNE 22't2U. 11 lh -13 

Praktische oefeningen .............. . ....................... R. MINNE 30 u . 16-18 

A. VAN 
1400 Regeltechniek I .............. .. .......................... . .... CAUWENBERGHE 45 u. 10-11 lh 10-11 lh 

A. VAN 
Praktische oefeningen ................................ ..... . CAUWENBERGHE 60 u. 14-18 

1601 Studie textielvezels 11 ................................. ...... N. 22 'h u. 11lh -13 

Praktische oefeningen ..... . .... . ...... . ............. . ...... N. 60 u. 14-18 

3050 Inleiding tot de civiele techniek .......................... H. LAMBOTTE 22 Yz u. 8lh -10 

3112 Beschrijving van de werktuigen .......................... L. DE RIDDER 45 u. 8Yz -11 Yz 

Praktische oefeningen ............. ....... : ................ . . L. DE RIDDER 60 u. 14-18 

Tit.: M. VAN~ 
3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ....................... WORMHOUDT 22lh u. 14lh -16 

1 -
Suppl.: 
H. PAUWELS 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1043 Verwarming en klimatechniek ............................ R. MINNE 22 lh u. 11Yz -13 

Praktische oefeningen .. . ....... ............ ................ 30 u. 8-10 

4001 Staathuishoudkunde ......................................... A. VLERICK 22lh u. 8lh-10 

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 281 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
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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 
1300 Aanwending der brandstoffen .................. . ~ ........ R. MINNE 22Yz u. · ' 8Yz -10 

Praktische oefeningen .. .................................... 22 \t2 u. 14-17(a) 

1501 Metaalkunde ..................... ............................. J. DILEWIJNS 22Y2U. 10-111h 

1114 Machineonderdelen ............. . . : ........................ . . C. DEKONINCK 45 u. 8lf2 -10 1Ph -13 

Praktische oefeningen ... . .. . .............. · ................. C. DEKONINCK 30 u. 16-18 

1453 Analytische chemie 11 ....................................... J. HOSTE 45 u. 10-11Yz 8%-10 

Praktische oefeningen ..... .' ........... . ........ . ........... J. HOSTE 60 u. 14-18 

Tit.: N. 
1503 Praktische metalenkennis en Suppl. : R. VAN 

beproevingsmethoden .. ........................... ·: .... . ... CROMBRUGGE 22 Yz u. 10·111h 

1602 Studie textielvezels lil ...... . .......... . ....... .......... . .. N. 22Yz u. i0-11 Yz 

Praktische oefeningen ................... . .... .............. N. 60 u. 14-18 

1610 Spinnerij I ..................................................... N. 22 Yz u. 11 1h -13 

Praktische oefeningen ... . .. . .. . ... . .. : ... . .. . .... . .. . . .. .. . N. 30 u. 14-16 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1203 Industriële elektrische metingen .......................... J. COLLE 22 Yz u. 10-11 1h 

Praktische oefeningen ................. ' ................ : .... J. COLLE 30 u. 8-10 

totaal aantal uren per cursus (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Krijgslaan, 281 
S12 

Krijgslaan, 281 
S12 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicurrï 
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~ 

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 industriële gebouwen .. H. MULLER 22%u 10-11\.4 

1111 Mechanische bewerkingen I ............................... C. DEKONINCK 22%u 8%-10 

Praktische oefeningen ...................................... C. DEKONINCK 22%u 10-11\.4 

1603 Studie textielvezels IV ...................................... N. 22%u 10-11\.4 

Praktische oefeningen ................... : .................. N. 60 u. 14-18 

1611 Spinnerij II .................................................... N. 221hu 1 Ph -13 

Praktische oefeningen ...................................... N. 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

Tit.: N. 
1612 Spinnerij III ................................................... Suppl.: 

T. FRANSEN 22%u 8\.4-10 

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) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1113 Werkplaatstechniek .......................................... C. DEKONINCK 22%u 10-11Y2 

Praktische oefeningen ...................................... C. DEKONINCK 30 u. 8-10 

4010 Inleiding tot de menselijke wetenschappen: 
inleiding tot de bedrijfspsychologie ..................... P. COETSIER 30 u. op afspraak 

totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
Plat., 22 
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N 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 9e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1473 Petrochemische en organisch chemische processen 

(partim) ......................................................... G. FROMENT _ 22~.u. 10-1 Ph .-
, 

Praktische oefeningen , ...................................... 30 u. na afspraak 

1480 Kleurstoffen .......................... . ........................ F. BOSCH 22112u. 81h -10 

Praktische oefeningen ...................................... F. BOSCH 60 u. 14-18 

1540 Kennis der niet-metalen .................................... Tit.: N. 
Suppl. : R. VAN 

\ CROMBRUGGE 22%u. 11%-13 

1620 Weverij I ....................................................... N. 22%u. 8112-10 

Praktische oefeningen ...................................... N. 30 u. 14-l8(a) 

1630 Appreteren I (mechanisch) ................................ N. 22112 u. 11~-13 

1631 Appreteren 11 (scheikundig) ............................... N. 22112 u. 10-11112 

1640 Technologie ververij I ...................................... F. BOSCH 22~u. 8112-10 -

5002 Afstudeerwerk 11 ............................................. 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 
1---

4031 Wiskundige beleidstechnieken ............................ H. MULLER 30 u. 16-18 

Praktische oefeningen ...................................... H. MULLER 15 u. 11~ -12~(0 14~-15~(0) 

-

totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Krijgslaan, 281 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 



.,. .,. 
w 

• 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Je Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - toe semester , 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1473 Petrochemische en organisch chemische processen 

(partim) ····················: .. ·································· ·G. FROMENT 45 u. 8~-ll\--2 • Krijgslaan, 281 

Praktische oefeningen ................ :................ ..... 60 u. na afspraak Krijgslaan, 281 

Tit.: N. 
1621 Weverij 11 . . ....... .. .. ... . . ... ... .. ... .......... .. . . .. .. .. .. . .. Suppl. : 

. T. FRANSEN 22~u. 10-11~ Technicum 

1622 Weverij 111 ..................................................... N. 22~u. 10-11~ Technicum 

1641 Technologie ververij II ........ . .................... . ... . ... F. BOSCH 22~u. 10-11 Yz Camp. Zwijn. 

Praktische oefeningen ...................................... F. BOSCH 60 u. 14-18 Camp. Zwijn . 

5003 Afstudeerwerk III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 240u. 

ff ,..." - -,-.i! fl.j; !f/ ·- . - . 
;I '/ f. 
~(" 

~· ~ 
~ ........ , .:~-~ ! 

; "' ,· ·: ,. 
~ ( 

~ ... ::::;:!) ~ 

totaal aantal uren per cursus 

/ 



- I 

.J::. 

.J::. 

.J::. 

• 

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 11 ............................... CAUWENBERGHE 22~u ll~ -13(1) 

A. VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. f!-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 11 ........................... E. NOLDUS 22~u. 1 Ph -13(1) 

Praktische oefeningen .......................... E. NOLDUS 30 u. 16-18(1) 

2402 Niet-lineaire systemen I ......................... E. NOLDUS 22~u. 10-11% (l) 

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-ll% (2) 

2411 Hydraulische en pneumatische regelapparatuur .... A. VAN-
CAUWENBERGHE 22~u. 10-11~ (l) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
1231 Regeling, sturing en exploitatie van netten ........ J. WILLEMS 22%u. ll ~-13(2) 

Praktische oefeningen .......................... J. WILLEMS 30 u. 14-18(2a) 
- -- --

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede -halfjaar (a) om de veertien dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
--

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Ingenieur in de automatiseringstechniek 
, j 

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdap donderdag vrijdag 
/ 

A. VAN-
1491 Procesdynamica ............................... CAUWENBERGHE 22~u. 8~-10(1) 

I 

A. VAN-
Praktisch~ 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(1a) 

G. VAN-
2263 Analoge en hybriede rekentechnieken ............ STEENKISTE 22~u. 14-15~(2) -

G. VAN-
Praktische oefeningen .......................... STEENKISTE 22~u. 15'h -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 Optimalisi:ttietechnieken ........................ 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 22~u. 15~-17(1) 

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 

Plat., 22 

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. 10-llllz (2) Technicum 

Praktische oefeningen .......................... P. BERGMANS 22llzu. llllz -13(2) Technicum 

7804 De regeling van kernreactoren en kerncentrales .... A. VAN- 81h-10(1) 
CAUWENBERGHE 45 u. 14-1511z.(2) Camp. Zwijn. 

A. VAN- 10-12(1) 
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 60 u. 1511z-1711z(2) Camp. ~wijn. 

. 

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. 

,, 
I 

' -

totaal aantal uren per cursus . (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



~ 
~ 
-..) 

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 ................................................ W. VAN IMPE 22~u. 10-11~ (2) 

Praktische oefeningen ...................................... W. VÀN IMPE 30 u. 11~ -13(2) 

2053 Grondmechanica IV ... : ..................................... W. VAN IMPE 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. 11-13(1) 

Praktische oefeningen ...................................... W. DE BREUCK 45 u. (0) 

7102 Hydrogeologie .................. -.............................. W. DE BREUCK 22~u. 14-16(1) 

Praktische oefeningen ...................... ." ............... W. DE BREUCK 20 u. 14-16(2) 

7103 Geofysische prospectie . : ............................. : ...... W. DE BREUCK 22~u. 11-13(1) 

Praktische oefeningen ...................................... W. DE BREUCK 8 u. (0) 

7104 Luchtfoto-interpretatie ..................................... W. DE BREUCK 7~u. (0) 

Praktische oefeningen ................. . .................... W. DE BREUCK 16 u. (0) 

7105 Bodemkunde en geomorfologie ........................ R. TAVERNIER 22~u. (0) 

7110 Funderingstechniek 111 ..................................... N. 22~u. IO-IIY2 (I) 

Praktische oefeningen .......... , .................. : ........ N. 16 u. (0) 
L__ " 

* totaal aantal uren (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) na afspraak 

Plaats 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgsláan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Krijgslaan, 281. S8 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
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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 

H. VAN I 

7111 Ondergrondse werken ........ .' .......... , ....... KERCKHOVEN 45 u. 10-1llf2 

H. VAN-
na afspraak Praktische oefeningen .......................... KERCKHOVEN 30 u. 

7112 Versteviging en waterdichtmaking van H. VAN-
na afspraak gesteenten .................................... KERCKHOVEN 22~u. 

De kandidaat die het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur NIET bezit, dient bovendien examen af te leggen over de volgende vakken: 

1052 Grondmechanica lil ······················ ..... W. VAN IMPE 22~u. 10-11~ (1) 

Praktischt: oefeningen .......................... W. VAN IMPE 30 u. 14-18(la) 

1055 Funderingstechniek II .......................... W. VAN IMPE 22~u. 8~-10(2) 

Praktische oefeningen .......................... .W. VAN IMPE 30 u. 14-18(2a) 

.. 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) om de 14 dagen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

J , 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 

, 



~ 
~ 
\0 

Nr. 

7800 

7802 

7801 

2303 

7806 

' 7805 

2800 

7804 

(*) 

~ACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Nucleair ingenieur 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
F. VAN-

Technische kernfysica ......... . . . ....... : . . . ... MASSENHOVE 45 u. 

F. VAN-
Praktische oefeningen ... ~ ... . .. . ............ · ... MASSENHOVE 30 u. 

Nucleaire chemie .......... . ................... F. BOSCH 22~u. 

Radioprotectie en dosimetrie ..... .. . . .. . ........ 0. SEGAERT 22~u. 9-12(3) 

Praktische oefeningen ......... . ................ 0. SEGAERT 15 u. 9-12(3) 

Warmte-overdracht III ............. .. ........ . . R. MINNE 22~u. 

Praktische oefeningen ................... . ~ ..... R. MINNE 30 u. 

Veiligheid en instrumentatie van kernreactoren .... F. VAN-
MASSENHOVE 22~u . 

: F. VAN-
Praktische oefeningen .......................... MASSENHOVE 30 u. 

F. VAN-
Technische evaluatie van kerncentrales ........... MASSENHOVE 22Y2u. 

F. VAN-
Theorie van de kernreactor .......... . .. . ... : . .. MASSENHOVE 45 u. 

F. VAN-
Praktische oefeningen .......................... MASSENHOVE 30 u. 

De regeling van kernreactoren en kerncentrales A. VAN-
kerncentrales (1 e deel) .......................... CAUWENBERGHE 22Y2u. 8Y2-10(1) 

A. VAN-
Praktische oefeningen ........ . ................. CAUWENBERGHE 30 u. 10-12(1) 

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

totaal aantal uren per jaar (2) tweede halfjaar (3) = vanaf de 14e week 

Plaats 

Led., 35 
11 e verdieping 

Plat., 22 

Plat., 22 
I 

Camp. Zwijn. 

Camp. Zwijn. 
-- -------



~ 
Vl 
0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCH.APPEN- 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 Nucleaire 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 constructie ..................... N. ll~u. 

7809 Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : betonconstructie .... . ........ .. ........ H . LAMBOTTE · ll~u. 14Yz-16(2)(b Camp. Zwi]n. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE (0 0
) 

7811 Bijzondere scheidingsmetboden in verband met de 
tracertechnieken ............................... J. HOSTE 22lhu. 8%-10(1) Krijgslaan, 281 

Praktische oefeninge~ ................ . ......... J. HOSTE 30 u. 
Sl2 

2522 Praktische oefeningen over nr. 2522 ...... . ...... A. VAN 
PETEGHEM 45 u. 15-18(2) Technicum 

7810 Theorie van de kernreactor (aanvullingen) ...... . . _ F. VAN-
MASSENHOVE 22Yz u. Technicum 

7802 Praktische oefeningen over 7802 ................. F. BOSCH 30 u. 

7803 Praktische oefeningen over 7803 ................. F. BOSCH 15 u. Camp. Zwijn. 

7804 De regeling van de kernreactoren en kerncentrales A. VAN 
(2e deel) ...................................... CAUWENBERGHE 22-Yzu. 14-15 '12 (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......................... A. VAN 
CAUWENBERGHE 30 u. l5%-17 Y:! (2) Camp. Zwijn. 

-- - -- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per jaar (b) = l e 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. 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Nucleair ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8llz -10(1) 
2714 Kernfysische methoden ..................................... A . DERUYTTER 45 u. 11%-13(2) 

2716 Fysica van de geïoniseerde toestand ... : ................ R. BOUCIQUE 45 u. 

10\4- 11 \4 
2743 Radioactieve verschijnselen, partim: fysica ........... A . 'DERUYTTER 30 u. 111h-121h 

1730 Elementen van natuurkundige technologie .. ....... ... P. MOERMAN 22~u. . 
Praktische oefeningen ...................................... P. MOERMAN 30 u. 

-
I 

I 

·-

~ 

~ 

-

totaal aantal uren per cursus (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Proeftuinstr., 42 

Proeftuinstr., 42 
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Nr. 

2210 

2220 

2251 

2281 

2283 

2400 

2407 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN :.__ SPECIALE SCHOLEN 

Enig ex~men ingenieur in de telecommunicatietechnieken 
; 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag - donderdag vrijdag Plaats I 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
Veldtheorie A ..... . ........................... J. VAN BLADEL 45 u. 10-11% (I) 14%-16(1) . Plat., 22 

Praktische oefeningen . . . : ... .. .......... . ... . . ·. J. VAN BLADEL 30 u. 14-16(1) Technicum 

Circuitsynthese A .............................. J. VAN BLADEL 45 u. 11% -13(1) 11% --13(1) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................... . ... J. VAN BLADEL 60 u. 14-18(1) Technicum 

Bijzondere elektronische elementen ... ; .......... Tit. : M. VAN- 8%-10(2) . 
WORMHOUDT . 45 u. 11% -13(2) Technicum 
Suppl.: 
H. PAUWELS 

Praktische oefeningen .......................... 60 u. 14-18(2a) 14-18(2a) Technicum 

Statistische communicatietheorie ... . ............. I. BRUYLAND 45. u. 10-11% (1) 8%-10(1) Technicum 

Praktische oefeningen .......... . .... . .......... I. BRUYLAND 60 u. 14-18(1) Technicum 

Communicatiesystemen . . ....... . .............. , J. COLLE 45 u. 10-11% (2) 10-1 Ph (2) Plat., 22 

. Lineaire systemen I ............................ J. WILLEMS 22%u. 8%-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......... . ............... J. WILLEMS 30 u. 11-13(2) Plat., 22 

Stochastische regelsystemen .......... . .......... J. WILLEMS 22%u. 11%-13(2) Plat., 22 

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. .. f 

' 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen ingenieur in de bouwniechanica 

Nr. 
..,., 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag W<;Jensdag donderdag vrijdag Plaats 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren en 
numerieke methoden (*) ................................... C. GROSJEAN 22~u. 14Y2-16(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... ~· GROSJEAN 22Y:u. 10-11~ (2) Plat., 22 

Tit.: 
R. MERTENS 
Suppl.: 

2312 Mechanica van de continue media ....... : .............. F. VERHEEST 30 u. na afspraak Krijgslaan 281, S9 

2331 Reologie van materialen .................................... H. LAMBOTJfE 22Yzu. 11 Yz -13(1) Technicum 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica ...... R. DECHAENE 22Yzu. 10-llYz Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... R. DECHAENE 30 u. ll~-13Yz Plat., 22 

2332 Bezwijkberekeningen voor constructies van beton .. H. LAMBOTTE 22~u. 10-llYz (1) Plat., 22 

Praktisèhe oefeningen ...................................... H. LAMBOTTE 30 u. 11~ -13(1) Camp. Zwijn. 

2326 Platen met inbegrip van de vloeilijnentheorie ........ H; LAMBOTTE 22~u. 10-IIYz (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... H. LAMBOTTE ' 30 u. 16-18(2) Camp. Zwijn. 

2333 Bezwijkanalyse voor stalen constructies ................ D. VANDEPITTE 22Yzu. 10-llYz (1) Plat., 22 

Praktische oefeningen .......... : ........................... D. VANDEPITTE 30 u. 16-18(1) Plat., 22 

2327 Schalen I ....................................................... Tit.: 
- · D. VANDEPITTE 

Suppl. : J. RA THE 22~u. 8%-10(1) Plat., 22 
-

* = totaàl aantal uren per cursus 
(1) = eèrste halfjaar · (2) 

(*) = het theoretisch gedeelte is verplicht voor studenten die voordien geen onderwüs 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. VANDEPITTE 
Suppl. : J. RA THE 22~u. lllh -13(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ...................................... Tit.: 
D . . VANDEPITTE 
Suppl. : J. RA THE 30 u. 14~-18(2a) Plat., 22 

2329 Instabiliteit van constructies ........... ...... ............. D. VANDEPITTE 22~u. 10-11~ (2) Plat., 22 

2053 Grondmechanica IV ......................................... W. VAN IMPE 22~u. I0-11V2 (2) 

Praktische oefeningen .... .................. ................ W. VAN IMPE 30 u. ll'A -13~ 
(2) 

2315 Aeroelasticiteit .. . ............................................. G. TISON 22~u. 8'A -10(2) Plat., 22 

2314 Trillingen van constructies (&) ................ ........... J. DE RIES 22~u. 10-ll~ (2) Plat., 22 

Praktische oefeningen (&) .......... . .. ............... . .... J. DE RIES 22%u. . 11% -13(2) Plat., 22 

2330 Breukmechanica .............................................. N. 22~u. 11~ -13(2) Plat., 22 

2310 Experimentele methoden der sterkteleer: 11~-13 . 

spanningsmetingen ........................................... N. 22'Au. rest op afspraak (la) Plat., 22 
' 

23ll Expe~rimentele methoden der sterktelèer : Tit.: 
modelonderzoek .......... , ................................... D. V ANDEPITTE 11%-13 

Suppl. : J. RA THE 1P4 u. (la) Plat., 22 

4031 Wiskundige beleidstechnieken .......... : ................. H. MULLER 30 u. 16-18 Plat., 22 

Praktische oefeningen ................. : ............... . .... H. MULLER 15 u. 11~ -12~(0) 14%-15~(0 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 (0) in groepen 
(&) = kan op afspraak naar een andere dag en/of uur verlegd worden 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur 

Nr. Leergangen- Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
VERPLICHTE CURSUSSEN 

7500 Inleiding tot het wetenschappelijk bedrijfsbeheer in 
het algemeen en situering van het productiebeheer 
in het bijzonder ............................... A. VLERICK 45 u. 

7~01 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 bedrij fsbeheer ....... H. MULLER 45 u. 

Praktische toepassin,gen ........................ 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 22lhu. 

Praktische oefeningen .......................... H. MULLER 60 u. 

7506 Economie van investeringsprojecten , 
(enginee~ing 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-
CA UWENBERG HE 30 u. 

totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

...._ 

. -

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen bedrijfsk~ndig ingenieur· 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I wo~nsd~g I donder~agl 
()()()() Door gastprofessoren te houden colleges 

CURSUSSEN NAAR KEUZE ' . 
7509 Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer ....... A. VLERICK 22%u. 

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 

J 

.. 

• = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

-



~ 
VI 
-..) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde 

Nr. Leergangen Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
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. 

Mathematische 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 econornics) ........................ 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 automarie - A. VAN-.. ..- ....... 
~- ..J' ~ -

'CAUWENBERGHE 45 u. 
.. 

\;~ • = . totaal aantal uren per cursus _.,z 
< 
~ 

' 

vrijdag Plaats 

Camp. Zwijn. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
I 

Speciale licentie in de kwantitatieve bedrijfskunde 

Nr:· Leergangen_ Titularis • maandag J dinsdag I woensd~g l donderdag[ 

7510 A . VAN-
Praktische oefeningen .......................... CAUWENBERGHE 30 u. - . . . 

()()()() Door gastprofessoren te houden colleges ......... r 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
. 7509 -Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer ....... A. VLERICK 22lhu . 

Andere cursussen uit het studieprogramma van de 
universiteit, mits goedkeuring door de examencom-
missie. 
De examinandi moeten minstens 221h u. theorie en 
bijhorende praktische oefeningen kiezen. 

AANPASSINGSCURSUSSEN 
Eventueel door de examencommissie opgelegde cur-
sussen naargelang de basisopleiding van de kan di-
daten. 

~ 

.. totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

-

I 

I 

" 
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2. 

3. 

4. 

4' 
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.FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de toegepaste wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

De proefondervindelijke opvoedkunde ......... N. 30 u. 

De geschiedenis van de opvoedkunde .......... N. 30 u. 

De algemene methodenleer ... . : ................... N. 30 u. 

De bijzondere methodenleer der vakken die 
~ 

voorkomen op het programma van het secun-
dair onderwijs (toegepaste wetenschappen) ... N. 22%u. 

Praktische oefeningen .................. . ........... N. 30 u. 

-

.. : 
' 

Alvorens tot het examen te worden toegelaten moet de examinan.dus door middel van een getuigschrift bewijzen, dat hij gedurende ten minste één jaar, onder 
leiding van de hoogleraar in de methodiek, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting van het secundair onderwijs . 

. . 

-

-
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(5) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

' 

; Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Dynamica van elektrische machines met con- 14-17 
ventionele en vermogenselektronische voeding J. MELKEBEEK '18 u. februari, maart en april 1984 (3) 

Wiskundige grondslagen van de eindige ele-
men~enmethode ...................................... R. VAN KEER 22lf2u (2) 

Het gebruik van microcomputers in de be- S. DE 18lf2 -21 !f2 
drijfskunde en het operationeel onderzoek ... SAMBLANCKX 22lf2u (2)(4) 

10-11~ 
Numerische stromingsmechanica ................. E. DICK 9 u. (2)(5) 

11lf2-13 
Inleiding tot de dynamica van de grond ....... W. VAN IMPE 22lf2u (6) 1 oe semester 

. • 

-
I 

\ 

f. 

) 4031 
aanbevolen voorafgaande cursus 2325 (elementenmethode in de toegepaste mechanica) (6) = voor BB 111 en BA 111 

zaterdag Plaats 

Technicum 

St. Pietersnieuwstr. 
39 

Technicum 

Technicum 

Tramstr., 44 
Zwijnaarde 

> 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
(K.B. van 15 februari 1968) 

Hoveniersberg 4- Tel. 23 38 21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgendè weten
schappelijke graden en diploma's: 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de economische wetenschap
pen 
richtingen voor de licentie en het doctoraat: 
- algemeen economische 
- bedrijfseconomische 

-Geaggregeerde voor het hóger secundair onderwijs voor de handelswetenschap-
pen 

- Speciaal doctor in de economische wetenschappen 
- Speciaal licentiaat in de accountancy (*) 
- Speciaal licentiaat in de marketing (*) 
- Speciaal licentiaat in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek (*) 

TOELAT/NOSVOOR 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 vanhet ·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 jé;tnuari 1.965 gel
dende 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° en3°); . 

3) het bewijs leveren dat met goed gevolg één der voorbereidende ·proeven, 
bedoeld bij de artikelen 10, 10 bis of 12 der wetten op het toekennen der aca
demische graden en het programma der universitaire examens (coördinatie op 
31 december 1949) werd afgelegd; 

4) houder zijn van het getuigschrift van de voorbereidende proef tot de kandida
tuur in de handelswetenschappen; 

5) houde·r zijn van één van de diploma's vermeld in het besluit van .de Raad van 
Beheer van 26 februari 1964, art. 5, aangevl;lld bij het besluit van de Raad van 
Beheer van 9 oktober 1968 (cf. p, 16). 

(•) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

- 461-



B. Tot de licentie in de economische wetenschappen: 

1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de economi
sche wetenschappen, behaald overeenkomstig de b.epalingen van het konink
lijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de 
wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische Weten
schappen; 

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 Economische 
Wetenschappen tot het licentiaatsexamen toegelaten worden. Zij dienen daar
toe een schriftelijk verzoek tot de deken van de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun kandidaats
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden kandi
daten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een avondschool, of 
die tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan deze 
bepaald in de toelatingsvoorwaarden (sub A), in principe niet aanvaard; 

3) de houders van het diploma van licentiaat in de wiskunde of van het diploma 
van burgerlijk ingenieur kunnen de graad van licentiaat in de economische 
wetenschappen, algemeen-economische -richting of bedrijfs-economische rich
ting, verkrijgen na tenminste twee jaar studie en mits zij slagen voor twee exa
mengedeelten (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, Hoveniers
berg 4, ofwel op het Dekanaat van de FaculteitEconomische Wetenschappen, 
Hoveniersberg, 4. 

4) Mogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in de economische wetenschappen kunnen, onder 
de voorwaarden vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 8 juli 1977, tij
dens hetzelfde jaar het volgen der cursussen van beide richtingen cumuleren . 

. De studenten die het getuigschrift van de 1ste licentie in een bepaalde richting 
hebben verkregen, kunnen in een volgende examenperiode het getuigschrift van de 
1ste licenti.e in de andere richting behalen. Het diploma van licentiaat in de econo
mische wetenschappen in de tweede gekozen richting, kan slechts behaald worden 
tèn vroegste één academisch jaar na het verkrijgen yan het diploma van licentiaat in 
de economische wetenschappen van de eerst gekozen richting. (*) 
C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten-

schappen: · 

.1) de houders van het diploma v.an licentiaat in de economische wetenschappen, 
behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 september 1964 tot regeling van het toekennen yan de wetenschappelijke 
diploma's door de Faculteit van de Economische Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit te Gent, zoals het. werd gewijzigd bij latere besluiten; 

2) de houders van het diploma van licentiaat in de handels- en copsulaire weten
schappen, in de haQdels- en financiële w,etenschappen, in de handelsweten
schàppen toegepast op de ontwikkel'ingsland~n en in dè economische weten
schappén, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent overeenkomstig de be-
palingen van het koninklijk besluit van ·15 mei 1934: · · 

(*) Oms'tandig programma en inschrijvingsmodaliteiten zijn te ve_rkrijgen bij de pedel, de heer H. RAES, 
Hoveniersberg 4, 9000 Gent. · 

462-



3) de houders van een wetenschappelijk diploma van licentiaat in de economi
sche wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen 
en van handelsingenieur, dat een cyclus van ten minste vier jaar universitaire 
studiën bekroont en dat uitgereikt is door een Belgische universiteit, door een 
daarmede - bij toepassing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 
31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van academische 
graden - gelijkgestelde inrichting, of door een examencommissie van de 
Staat, waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

4) op eensluidend gunstig advies van de raad van de Faculteit van de Economi
sche Wetenschappen en bij beslissing van de Raad van Beheer over elke indivi
duele aanvraag: de licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool en 
de houders van een daaraan gelijkwaardig geacht diploma. 

D. Tot de speciale licenties. 

1) Tot de speciale licentie in de accountancy en de speciale licentie in de fiscaliteit 
en het boekhoudkundig onderzoek worden toegelaten: 
a) de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma, dat een cyclus 

van ten minste vier jaar universitaire studiën ·bekroont en dat uitgereikt is 
door een Belgische universiteit of door een daarmede- bij toepassing van 
artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde 
wetten op het toekennen van academische graden -gelijkgestelde inrich
ting; 

b) mits individuele aanvaarding door de Rector namens de Raad van Beheer, 
op eensluidend advies van de Faculteit van de Economische Wetenschap
pen: de houders van een einddiploma van het niet-universitair hoger onder
wijs van het lange type van: 

licentiaat in de bestuurswetenschappen, 
licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen, 
licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen, 
licentiaat in de handels- en bestuurswetenschappen, 
handelsingenieur 
of een ander met bovengenoemde gelijkwaardig geachte diploma's. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing: 
a) De houders van een wettelijk of ~etenschappelijk diploma afgeleverd door 

een Belgische Universiteit en behaald na tenminste vier jaar studie; 
b) De houders van een diploma afgeleverd door een- bij toepassing van arti

kel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde wet
ten op het toekennen van de academische graden - met de Universiteit 
gelijkgestelde inrichting; 

c) De houders van een diploma afgeleverd door een examencommissie van de 
staat, waarvan sprake in artikel 40 van de onder 2) genoemde gecoördi
neerde wetten, 

op voorwaarde dat zij, vooraf, slagen in een toelatingsexamen omvattend: 

1) een schriftelijke samenvatting van en commentaar op een leesbundel over 
marketing, inkoop-en distributie; 

2) een mondelinge ondervraging over marketing, inkoop en distributie; 

3) Een proef van voldoende kennis van Frans en Engels. 
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E. Tot het doctoraat in de economische wetenschappen: 

1) Zij die houder zijn van de corresponderende graad van licentiaat, beháald 
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 economi_sche 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 Universiteit 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 deken van de Faculteit van de Econo.:. 
mische Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaats- en -licentiaatsdiplöma's. Elk verzoek wordt individueel be
handeld. 

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. 

-464-



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° De licentie in de economische wetenschappen: het examen dient afgelegd in twee 
gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan gewijd; de examinandi 
moeten, bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een 
onderwerp met betrekking tot één van de vakken waarover het examen loopt en 
dat aangenomen is door de raad van de Faculteit van de Economische Weten
schappen. De verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd; 

3 o De agg~egatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschap
pen: dit enig examen kan gelijktijdig met het examen van licentiaat worden af
gelegd na tenminste één jaar studie; 

4 o be speciale licentie in: 
a) de accountancy; 
b) de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek; 
c) 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 faculteit bepaalt de inhoud van het gesplitste examen. 
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 vastgestelde periode worden voorgelegd; 

5° 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 proefschrift 
en de stelling zullen in het openbaar door de examinandus verdedigd worden. Zij 
dienen aan de raad van de Faculteit van de Economische Wetenschappen te wor
den overgemaakt tenminste één maand vóór de datum bepaald voor het examen. 
Het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het behalen van 

·de graad van licentiaat; 

6° Het speciaal doctoraat in 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 stel
lingen of vraagstukken; 

-- het verdedigen van dit proefschrift en van drie daarbijgevoegde stellingen 
vóór de examencommissie; 

- een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen onderwerp. 
Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van het doctorsdiploma 
worden afgelegd. 

De cursussen worden gedoceerd in de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen, Hoveniersberg 4, tenzij anders vermeld. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen .' Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Inleiding tot de economie ......................... M. VAN 30 u. } MEERHAEGHE 1---

1' Praktische oefeningen .............................. 30 u. 8~-10~ 

2. Struktuur, en werking van de Belgische 
economie ............................................... M. ANSELIN 45 u. 15~-17 

3. Organisatie en techniek van handel en C. DE 
financiewezen ......................................... PELSEMAEKER 45 u. 14-17(1) 

4. Economische aardrijkskunde ..................... L. DE SMET 45 l:l· 14-15Y2 

5. Bedrijfsadministratie I : Boekhouden ........... E. DE LEMBRE 30 u. 

5' Praktische oefeningen ............................ : . E. DE LEMBRE 30 u. 

6. Wiskunde I ............................................ C. VAN 
HELLEPUTTE 45 u. 10-llYz 

6' Praktische oefeningen ........ : ..................... C. VAN 
HELLEPUTTE 30 u. ll~-12Yz 

.1 . . Warenkennis en nijverheidstechnologie I ...... M. BEYAERT 60 u. 10*-12% 

8. Algemene beginselen van het recht ............. B. BOUCKAERT 90 u. 8Y2 -II Y2 

9. Economische en sociale ontwikkeling sinds de 
nieuwe tijden ......................................... H. BALTHAZAR 30 u. 10-12(1) 

- --

(0) totaal aantal uren per cursus (oo) = in groepen (I) eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
te verdiep 

Aud. I 

Aud. I 

Aud. I 

13-14 Aud. I 

15-16 Aud. I 

Aud. I 

Aud. I 

Univ., 4 
te verdiep 

8-11 Aud. I 

Aud. I 
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0"1 
-..J 

1. 

2. 

3. 

4. 

4' 

5. 

. 5' 

6. 

7. 

7' 

8. 

9. 

10. 

10' 

11. 

(0) 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de. economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

Micro-economie .................................... A.DEVREKER 45 u. 8-9'12 

Macro-economie .................................... F. ROGIERS 45 u. 10'12-12 

Documentatie van de economische weten-
schappen .............................................. F. ROGIERS 30 u. 

~ 

14-15 

Statistiek I ............................................ H. PICARO 45 u. 

Praktische oefeningen ............................. H. PICARO 30 u. 

Bedrijfsadministratie 11: Boekhouden ........ E. DE LEMBRE 30 u. 

Praktische oefeningen ............................. E. DE LEMBRE 30 u. 

Kostenleer ............... ~ ............................ R. PAEMELEIRE 45 u. 

Wiskunde II ......................................... C. VAN-
HELLEPUTTE 45 u. 8'12 .-10 

Praktische oefeningen ............................. C. VAN-
HELLEPUTTE 30 u. 14-15 

Warenkennis en nijverheidstechnologie 11 ... M. BEYAERT 60 u. 10\/:-12% 

Handelsrecht .................................... · .... S. FREDERICQ 60 u. 161;2 -18'12 

Inleiding tot de informatica ..................... R. P AEMELEIRE 30 u. 14-16(1) 

Praktische oefeningen ............................. -R. PAEMELEIRE 15 u. 16-17(1) 

Beginselen van de sociologie .................... Tit. : M. VER-
SICHELEN-
TERRYN 
Suppl.: 
H. BRUTSAERT 45 u. 

-

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

14-15\/: Univ., 4, 3everdiep 

Rekenzaal 

9-10 Aud. 11 

10-11 Aud. 11 

11-12V2 Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Univ., 4, 1 e verdiei 

Univ., 4, Aud. C 

Aud. I 

Aud. I 

Univ., 4 
18-19V2 2e verdiep 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

12. Psychologie P. GHYSBRECHT 130 u. 16-17 

.13. Wijsbegeerte ............................ IE. VERMEERSCH 130 u.J8~-10Yz(l) 

-

zaterdag Plaats 

Univ., 4, Aud. C 

Blandijnberg, 2 
Aud. E 

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examengedeelte overeenkomstig het reglement van de examencommissie, het be.wijs leveren dat hij 
een voldoende kennis bezit van twee - naar keuze van de examinandus - van de volgende talen: · Frans, Engels en Duits. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (I) = eerste halfjaar 
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4. 

4' 
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6. 

6' 

7. 

8. 

9. 

9' 

10. 

11. 

12. 

(1) 
(*) 

'FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de economische wetenschappen, algemeen economische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

Financiële economie I ............................. H. VERWILST 60 u. 

Praktische oefeningen ............................. H. VERWILST 30 u. 

Statistiek II .......................................... H. PICARO 30 u. 

Praktische oefeningen ...... : ...................... H. PICARO 15 u. 

Overheidseconomie ................................ A. VLERICK 45 u. 15%-17 

Financiële analyse van ondernemingen ....... N. (H. OOGHE) 30 u. 11-13(1) 

Praktische oefeningen .............................. N. (H. OOGHE 15 u. 10%-11% (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. 15%-17 
(2)(00) 

Verkeerseconomie .................................. J. OENOUYVER 45 u. 9-10% 

Wiskunde lil ........................................ C. VAN-
HELLEPUTTE 30 u. 10-11 

W. VAN 
Econometrie, met seminariewerken ............ RIJCKEGHEM 30 u. 9-10 

W. VAN 
Seminariewerken ................................... RIJCKEGHEM 15 u. 9-10(1) 

Theorie van de internationale economie ..... M.VAN 
MEERHAEGHE 45 u. 10%-1214 

Methodologie van het sociaal-economisch 
onderzoek ............................................ J. MATON 30 u. 11-12 

Een cursus te kiezen uit de op p.47J vermelde(*) 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar e> = totaal . aantal uren per cursus (0 0) 
voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de decaan van de faculteit de gekozen cursus meedelen. 

donderdag vrijdag 

15%-17Y: 

10Y2-ll% 

16-17 

17-17Yz 

8%-10% 

in groepen 

zaterdag Plaats 

Aud. III 

Aud. IV 

Aud. 111 

Aud. Ill 

Aud. III 

Aud. 111 

Aud. 11 

Aud. III 
' 

Aud. Ill 

Sem. lok. I en 11 

Aud. VI 

Sem. Lok. III 

Sem. Lok. Ill 

Sem. Lok. III 

Univ., 4 Aud. A 

Aud. VI 
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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 

1. Economische bewegingsleer ...................... A. DEVREKER 45 .u. 15%-17 

2. Belgisch belastingsrecht ........................... N. 30 u. 9-10 

2' Praktische oefeningen .......... : .. ................ N. 15 u. 10-10% 

3. Financiële economie 11 ............................ H. VERWILST 45 u. 16-17% 

3' Praktische oefeningen ............................. H. VERWILST 30 u. 13%-14% 
(00) 

4. Stelsels van sociaal-economische ordening ... F. ROGIERS 45 u. IOV:-12 

5. Openbare financiën (economische theorie en 
techniek) ........................ .' ..................... N. 45 u. 10~-12'4 

6. In dustritie economie .............................. E. VANLOMMEL 45 u. 14-15% 

7. Wiskundige economie ............................. J. MATON 45 u. 9-10% 

8. Actuele economische problemen ............... A. VLERICK 45 u. 8V: -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% 

- Internationale economische instellingen .. M. VAN-
MEERHAEGHE 45 u. 15%-17 

-Werking van de centraal geleide econo-
mieën .............................................. H. DE MAEGD 45 u. 14-15% 

10. Een cursus te kiezen uit de o~ p. 473 ver-
melde(*) 

(0) = totaal aantal uren per cursus (00) = in groepen 
(*) = voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de decaan van de faculteit de gekozen cursussen meedelen. 

zaterdag Plaats 

Aud. 111 

Univ., 4 

3e verdiep 

Aud. VI 

Sem. lok. I en 11 

Aud. V 

Aud. VI 

Aud. VI 

Aud. VI 

Aud. IV 

Sem. lok. I 

Aud. IV 

Sem. Lok. I 

Aud. V 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de economische wetenschappen, bedrijfseconomische richting 

Leergangen · Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Financiële economie I ............................. H. VERWILST 60 u. 15\-'2 -17\-'2 

2. Statistiek II .......................................... H. PICARO 30 u. 16-17 

2' Praktische oefeningen ................ : ............ H. PICARO 15 u. 17-171h 

3. Overheidseconomie ................................ A. VLERICK 45 u. 15%-"17 

4. . Financiële analyse van ondernemingen ....... N. (H. OOG HE) 30 u. 11-13(1) 

4' Praktische oefeningen ............... : .............. N. (H. OOGHE) 15 u. 10%-11% (1) 

5. Geschiedenis van het economisch denken ... G. VANDEWALLE 60 u. 8\-'2-10% 

6. Arbeidseconomie ................................... A. DEVREKER 45 u. 13\-'2 -15 

7. Informatiesystemen en -technieken ............ R. DE CALUWE 30 u. 10-12(2) 

8. Leer van de organisatie ........................... R. PAEMELEIRE 30 u. 9-10 

9. Inleiding tot de wiskundige beleids-
technieken ............................................ H. MULLER 45 u. 14\-'2-16 

10 Yz -12(1) 
10. Marketing .......................................... . . J. VAN ACKER 45 u. 10-11 \-'2 (2) 

11. Leer van de distributie ............................ C. DE PELSE-
" MAEKER 30 u. 81h -9\-'2 

12. Budgettering ......................................... R. PAEMELEIRE 30 u. 8-9 

13. Leer van de produktie ............................ H. MULLER 30 u. 16-17 14-16(2}e0) 

14. Methodologie van het bedrijfs-economisch 
onderzoek ............................................ H.OOGHE 30 u. 81/z- 10V:! (1) 

14' Praktische oefeningen ............................. H. OOGHE 15 u. 9-10(2) 

(0) totaal aantal uren (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (00) in groepen 

-
· zaterdag Plaats 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. Ill 

Aud. 111 

Aud. 111 

Aud. lil 

Aud. 111 

Aud. lil 

Aud. lil 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. III 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. 11 

Aud. III 

Aud. 111 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen, bedrijfseconomische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Economische bewegingsleer ...................... A. DEVREKER 45 u. 151h -17 

2. Belgisch belastingsrecht ..... , ..................... N. 30 u. } 9-10~ 
,. 

2' Praktische oefeningen .................... . ........ N. 15 u. 

3. Marktonde~zoek .................................... J. DE RIJCKE 30 u. 8Yz-91h 

4. Internationale marketing ................... . ..... J . . VAN ACKER 45 u. IOYz -12 

5. Leer van de financiering ......................... N. (H. OOGHE) 120u. 81h -11 'lz 

5' Praktische oefeningen ... . .......................... N. (H. OOGHE) 30 u. 11'% -12~ 

6. Beheerscontrole ......... . .................. ; ........ N. 60 u. 16-18 

N. (E. DE 
7. Externe controleleer I ............................. LEMBRE) 30 u. 11-12 

8. Bedrijfssociologie ...................... . .. .......... M. VAN 
VAERENBERGH 45 u. 14-15% -

9. Leer van de inkoop ................................ J. DE RIJCKE 30 u. 9 Yz -101h 

10. Een cursus te kiezen uit' de op p. 473 
vermelde (*) .......................................... 45 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = voor 1 november moet elke student schri(telijk aan de decaan van de faculteit de gekozen cursus meedelen. 

zaterdag Plaats 

Aud. lil 

Univ., 4 

3e verdiep 

Aud. V 

Aud. V 

Aud. lil 

Aud. III 

Aud. II 

Aud. III 

Aud. lil 

Aud. V 
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.. FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN . 

Keuzecursussen voor de licenties in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Sociale economie - capita selecta ...... ; ...... A. DEVREKER 45 u. 14-17(2) 

2. Ruimtelijke ordening en planning ............. M. ANSELIN 45 u. 

3. Regionale economie en regionaal-
economische politiek .............................. A. VLERICK 45 u. 

C. VAN-
4. financiële wiskunde ............................... HELLEPUTTE 45 u. 

5. . Verzekeringswezen ................................. S. FREDERICQ 45 u. 9-10 Y:! 

6. Coöperatiewezen ................................... G. V ANDEW ALLE 45 u. 9-101/2 

7. B.ijzondere economische aardrijkskunde ..... L. DE SMET 45 u. 14-151/2 

8. Landbouweconomie ............................... A. VERKINDEREN 45 u. 14-15Y:! 

9. Economische politiek en 'planning ............. F. ROGIERS 45 u. 14-15'h 

10. Technieken van macro-economische pro- W. VAN 
grammering, met seminariewerken ............. RIJCKEGHEM 30 u. 9-10 

W. VAN 
10' Seminariewerken ................................... RIJCKEGHEM 15 u. 10-10 \/z 

11. Theoretische statistiek, met seminariewerken H. PICARO 30 u. 

11' Seminariewerken ............... .. .... . ............. H. PICARO 15 u. 

12. Eén aan de universiteit gedoceerde cursus, 
met toelating van de faculteit ................... 

(0) totaal aantal uren per cursus (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Sem. lok. 11 

Onafhankelijk-
13V2 -15 heidslaan, 17 

14-1.5Y:! Sem. lok. III 

14-15 Y:! Sem. ·lok. IV 

Univ., 4. - Aud. C 

Sem. lok. I 

Aud. V 

Aud. IV 

Sem. lok. I 

Sem. lok. IV 

Sem. lok. IV 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek 

Leergangen Titularis .(0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

N. 
Algemene beginselen van het recht ............ (B. BOUCKAERT) 90 u. 81h -ll 'h 

N. 
Handelsrecht ... . ............................. . ...... '(S. FREDERICQ) 60 u. 16'12 -18'12 

Inleiding tot de economie ........................ N. (M. VAN ~} 81h -10 '12 
MEERHAEGHE) 

Praktische oefeningen ......................... . ... 30 u. 

Belgisch belastingsrecht . ........ . ................ . N. 30 u. 9-10 

Praktische oefeningen ... .. ............ . ... . ...... . 15 u. 10-10 '12 

Fiscaal recht, grondige studie ................ . .. N. 90 u. 14-17 
f--- > 

Praktische oefeningen . . .................. . ........ l05u. 

N. 
Vennootschapsrecht, grondige studie .... .. ... (Y. MERCHIERS) ~} 8'h -101h 

Praktische oefeningen ............................. 15 u. 

Economisch en financieel recht .. . .... . ......... N. (G. SCHRANS) 60 u. 

N. (I. CLAEYS 
Internationaal fiscaal recht ...................... BOUÜAERT) 45 u. 9-10'12 

N. 
Vergelijkend handelsrecht ........................ (S. FREQERICQ) 45 u. 1 Ph -13 

Boekhouden .......................... ..... . ......... N. (C. DE 30 u. 16-17 
PELSEMAEKER) 

Praktische oefeningen ............................. 15 u. 17-17 '12 

N . . 
Boekhouden voor vennootschappen ........... (E. DE LEMBRE) 60 u. 16'4 -18 '4 

totaal aantal uren per cursus • = adres: Universiteitstraat, 4 (**) adres : Hoveniersberg, 4 
eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Hoveniersberg, 4 
Aud. 1 

• Aud. C 

• 1 e verdieping 

• 3• verdieping 

• 3• verdieping 

• 

• 1• verdieping 
Sem. BR 11 

8'12 -101h * Aud. A 

* Aud. B 
/ 

• 2• verdieping 

• 2• verdieping 

** Aud. V 



~ 
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y. 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek 

Leergangen 

12. Financiële analyse van ond~rnemingen ....... 

12' Praktische oefeningen ............................. 

13. Externe controleleer I ............................. 

14. Kostenleer ............................................ 

15. Budgettering ....................................... . . 

16. Inleiding tot de informatica ..................... 

16' Praktische oefeningen ............................. · 

17. Informatiesystemen en -technieken ...... . ..... 

18. Seminariewerken in het boekhoudkundig 
onderzoek ..................... . ...................... 
a. partim : administratieve organisatie ........ 

b. partim: boekhoudkundige problemen .... 
--- ----

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
• = adres: Universiteitstraat, 4 

•• 

Titularis (0) 

N. (H. OOGHE) 30 u. 

15 u. 

N. 
(E. DE LEMBRE) 30 u. 

N. (R. 
P AEMELEIRE) 45 u. 

N. (R. 
P AEMELEIRE) 30 u. 

N. (R. 30 u. 
PAEMELEIRE) 

15 u. 

N. 
(R. DE CALUWE) 30 u. 

N. (R. 
PAEMELEIRE) 30 u. 

N. 
(E. DE LEMBRE) 30 u. 

adres : Hoveniersberg, 4 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

11-13(1) 

10V2 -11~ (2) 

11-12 . 
11-12V2 

8-9 

14-16(1) 

16-17(1) 

10-12(2) 

13V2 -15\H1) 

11-13(2) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

I 

Plaats 

•• Aud. 111 

•• Aud. 111 

•• Aud. Ill 

•• Aud. 11 

•• Aud. 11 

•• Aud. I 

•• Aud. I 

•• Aud. Ill 

• • 2e verdieping 
Sem. lok. V 

• • 2e verdieping 
Sem. lok. V 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy 

Leergangen Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag 

N. 
.1. Algemene beginselen van het recht ... ·: ....... (B. BOUCKAERT) 90 u. 81/z -11 \h 

N. 
2. Handelsrecht ............................ . ........... (S. FREDERICQ) 60 u. 161iz-181/z 

3:· Belgisch belastingsrecht ........................... N. 30 u. 9-10 

3' Praktische oefeningen .................... : ........ 15 u. 10-10V2 

N. 
4. Inleiding tot het sociaal recht ................... (H. LENAERTS) 45 u. 131!z -15 

5. Inleiding tot de economie ........................ N. (M. VAN ~} 81iz-10Y2 
MEERHAEGHE) 

5' Praktische oefeningen .............................. . 30 u. 

N. l 

6. Financiële economie I ............................. (H. VERWILST) 60 u. 
of 

Economisch en financieel recht ................. N. (G. SCHRANS) 60 u . . 

N. (E. DE 
7. Bedrijfsadministratie: boekhouden ............ LEMBRE) - 30 u. 

7. Praktische oefeningen ............................. 30 u. 

8. Beheerscontrole . ; ................................... N. 60 u. 16-18 

9. Financiële analyse van ondernemingen ....... N. (H. OOGHE) 30 'u. 11-13(1) 

lO'h -1 }llz 

9' Praktische oefeningen ............................. 15 u. (2) 

N. 
10. Externe controleleer I ............................. (E. DE LEMBRE) 30 u. . 11-12 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) = 1 e gedeelte (4) 2e gedeelte 
• = adres: Universiteitstraat, 4 •• = adres : Hoveniersberg, 4 

vrijdag zaterdag Plaats 

** Aud. 1 

* Aud. C 

* 3e verdieping 

• 3e verdieping 

* 3e verdieping 

* 1 e verdieping 

i 

! 

15~-17\h ** Aud. 111 

8\h-10% * Aud. A 

9-10(4) 
13-14(3) ** Aud. I 

10-11(4) 
15-16(3) ** Aud. I 

** Aud. 11 

•• Aud. 111 

** Aud. 111 

. ·-
** Aud. lil 
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FA.CULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy 

I 
Leergangen Titularis 

N. (R. 
11. Kostenleer ............................... : ............ P AEMELEIRE) 

N. (R. 
12. Budgettering ......................................... P AEMELEIRE) 

13. Bedrij~sfinanciering ................................ N. (H. OOGHE) 

13' Praktische oefeningen ............................. 

14. Statistiek I .................................. : ........ N. (H. PICARO) 

15. Inleiding tot de informatica ..................... N. (R. 
P AEMELEIRE) 

15' Praktische oefeningen ...... : ...................... 

N. (R. DE 
16. Informatiesystemen en -technieken ............ CAL UWE) 

N. (E. DE 
17. Externe controleleer 11 ............................ LEMBRE) 

17' Praktische oefeningen ............................. 

. . N. (R . 
18. Administratieve organisatie ...................... P AEMELEIRE) 

18' Praktische oefeningen ............................. 

19. Fiscaal recht, grondige studie ................... N. 

19' Praktische oefeningen ............................. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
• = adres: Universiteitstraat, 4 •• adres : Hoveniersberg, 4 

(0) maandag dinsdag woensdag 

45 u. 

30 u. 8-9 

90 u. 8lf2-11lf2 

30 u. 11%-12% I 

45 u. 

30 u. 14-16(1) 

15 u. 16-17(1) 

30 u. 10-12(2) 

60 u. 14-16 

30 u. 

60 u. 

30 u. 

60 u. 14-16 

30 u. 16-17 

(1) eerste halfjaar 

donderdag vrijdag 

11-12% 

14-15!f2 

16!f2-17'12 

9-11 

11-12 

(2) = tweede halfjaar 

zaterdag · Plaats 

** Aud. 11 

•• Aud. 11 

•• Aud. III 

•• Aud. III 

·* 3e verdieping 

** Aud. I 

•• Aud. I 

•• Aud. III 

• • 2e verdieping 
Sem. lok. V 

•• 2e verdieping 
Sem. lok. V 

• • 2e verdieping 
Sem. lok. · v 

• • 2e verdieping 
Sem. lok. V 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag, 

20. Grondige studie van het vennootschaps-
recht, inclusief strafrecht i.v.m. vennoot-
schappen .............................................. N. 45 u. 10%-12 

21. Voortgezette bedrijfsadministratie, inclusief 
Belgisch boekhoudrecht, studie van de ac-
countancynormen, boekhouden van finan-
ciële en verzekeringsactiviteiten, concern-
boekhouding, consolidatietechnieken, waar-
deringsproblemen _bij omzetting vreemde va- N. 
luta en bij inflatie .................................. (E. DE LEMBRE) 60 u. 16-18 

21' Praktische oefeningen ............................. 30 u. 

22. Voortgezet ~ccountantsonderzoek,. inclusief 
controle van de automatische informatiever-
werking, statistische technieken van · het ac-
countantsonderzoek, controle van financiële 
vennootschappen en verzekeringsvennoot- N. 
schappen, speciale accountantsopdrachten .. (R. PAEMELEIRE) 60 u. 13-15 

22' Praktische oefeningen ............................. 30 u. 15-16 

N. (M. 
·23. Europees economisch recht ...................... MARESCEAU) 60 u. 

--·---------

e> = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats 

Universiteitstr., 4 
1 e verdieping 
Sem. BRIl 

Hoveniersberg, 4 
2e verdieping 
Sem. lok. V 

17%-18% 

Universiteitstr., 4 
14-16 Aud. B 

-- -- -- --
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4. 
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~ 6. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing 

Leergangen Titularis (0)~~ maandag dinsdag woensdag 

C. DE 60 u. 
Leer van de distributie : grondige studie ....... PELSEMAEKER 30 u. 10-13 

45 u. 
Studie van de consument .......................... J. DE RIJCKE 30 u. 

Marketing: grondige studie .· ...................... J. VAN ACKER 90 u. 14-17 

30 u. 
Leer van de inkoop : grondige studie ........... J. DE RIJCKE 60 u. 

Marketing buiten de bedrijfseconomische 
sfeer ..................................................... J. VAN ACKER 30 u. 17-18 

30 u. 
Technieken van marktonderzoek . ; .............. J. DE RIJCKE 30 u. 

Communicatie in marketing ...................... J. VAN ACKER 60 u. 8%-11% 

om de 14 dagen (o)(a) 
(b) 

theone 
totaal aantal uren per cursus praktische oefeningen 

donderdag 

9-12 

vrijdag Plaat_, 
-

Sem. lok. VI 

14-16~ Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 

16~-18~ Sem. lok. VI 

Sem. lok. VI 
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3. 

4. 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE -WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O .. in de handelswetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maarzdág dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

De ge_schiedenis van de opvoedkunde ....... K~ DE CLERCK 60 u. 17-19{2) Blandijnberg, 2 

De algemene methodiek (nietin 8~/83) . . .... A. GERLO 60 u. 17-19 Blandijnberg, 2 

De bijzondere methodiek van de handels-
wetenschappen ·voorkomend op het program- 17-19 
ma van de koninklijke athenea (*) ......... E. DE LEMBRE 30 u. (1)(00) Sem. lok. lil 

De proefondervindelijke opvoedkunde ...... A. DE BLOCK 30 u. 17-19(1) ~landijnberg, 2 

- De examinandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen wa~ruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn professor 
in de methodiek, didaktische oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. 
- De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het programma 
van de athenea. 

. . 

I 

:oo) = in groepen 
1alfjaar 
moeten vóór 3 oktober hun naam opgeven op het seminarie voor bedrijfseconomie: 

- Studenten Ie licentie: voor stagelessen; 
- Studenten 2e licentie: voor oefenlessen. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen . . ...:.- -_ Titularis (0) dag en uren -
1. Economische aspecten van het anti-ver-

vuilingsbeleid ......................................... M. DE CLERCQ 30 u. donderdag 18-20(1) 

2. V erzekeringseconomie .............................. L. VAN DEN BERGHE 30 u. woensdag 9-11 (1) 

(1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Korte Meer, 1 
Sem. Lok. 

Hoveniersberg, 4 
- L____ _ --- --------
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 
(K.B. van 15 februari 1968) 

Casinoplein 24- Tel. 23 37 65 
Tel. 25 07 44 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en weten
schappelijke 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. 
- Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Licentiaat in de zootechnie en in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van 
dierlijke oorsprong: 
De houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in 
de veeartsenijkunde of van doctor in de diergeneeskunde of van een da,armee, 
krachtens wettelijke bepalingen, gelijkgesteld buitenlands diploma. 

2. Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen: 
De houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in 
de diergeneeskunde. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

1. De vakken voor de graad van kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen 
zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste d:de 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. 
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3. Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwij,s omvat 
het indienen.en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en 
van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. Het mag slechts 
worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het overeenstemmend 
diploma van 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 aan 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 verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen de 
doo·r haar vastgestelde datum. 

6. ·Het examen te verkrijging van de graad van doctor in de diergeneeskundige 
wetenschappen omvat het indienen en in het openbaar verdedigen van een oor
spronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van een stelling. Beide moeten door 
de examencommissie zijn aangenomen. Het examen mag slechts worden afgelegd 
te vroegste drie jaar na het behalen van de graad van doctor in de diergenees
kunde en moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de 
Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent van 11 juli 1973 houdende het 
examenreglement. 
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3. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

(90 uur/jaar) 
Proefondervindelijke natuurkunde .............. J. DEMUYNCK 1B~-13 8%-10 

Praktische oefeningen ......................... . .... J. DEMUYNCK (67~ uur/jaar) 

a. De algemene scheikunde, partim: N. 8~-10 8~-10 
anorganische ...................................... (G. VAN DER KELEN) (1 of 2) (1 of 2) 

N. 
a' Praktische oefeningen ................. ·: ....... (G. VAN DER KELEN) 32 uur/jaar 

b. De algemene scheikunde, partim : 
organische : .......................... . ....... . ..... M. ANTEUNIS 10-11~(1) 10-11~(1) 16-17~(1) 

. 14-18 14-18 
(10 weken (1Ö weken (40 uur/jaar) 

b' Praktische oefeningen ......................... . M. ANTEUNIS beurtrol) beurtrol) 

10-11~ 8~-10 
a. Beginselen der plantkunde .................... W. VAN COTTHEM (2) (2) 

a' Praktische oefeningen e) ................. ..... . W. VAN COTTHEM 14-18(2) 

Tit.: 8~-11~(2) 

b. Beginselen der dierkunde .................... . . A. COOMANS (10 weken) 

b' Práktische oefeningen .......................... Suppl.: E: GERAERT 32 uur /jaar (2) 

.. 

' : 
-

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) volgens beurtrol 

vrijdag zaterdag Plaats 

11% -13(2) Led., 35 

14-18(1) Led., 35 

10-11~ (1) Led., 35 

Krijgslaan, 281 
S2 

Led., 35 

I Krijgslaan, 281 
S4 bis 

Led., 35 

32 uur/jaar Led., 35 

10-11~ (2) 
(10 weken) Led., 35 

Led., 35 

-

I 
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4. 
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7. 
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(1) 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats. 

10-1 Jl/2 

: 
(1)(*) 

Systematische en vergelijkende ontleedkunde 10~-11% 1014--11% 
van de huisdieren .. : ................................. N. DE VOS 1ûl,4-11% (2)(*) Casinopl., 24 

Praktische oefeningen .............................. N. DE VOS alle vrije uren in totaal 120 uur/jaar Casinopl., 24 

Algemene fysiologie en fysiologie van de 81!:-10(1) 
huisdieren .............................................. G. PEETERS 8YJ-10 10%-12(2) Casinopl., 24 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei: 
Praktische oefeningen .............................. G. PEETERS in totaal 25 uur/jaar \ Casino pl., 24 

Algemene weefselleer ............................... Tit.: N. DE VOS 11 Y: -13(1) Casinopl., 24 
Suppl. : H. LAUWERS 14-151!:(1) 

Praktische oefeningen .............................. alle vrije uren : in totaal 22 uur/jaar Casino pl., 24 

Algemene biochemie en biofysica ............... R. VERCAUTEREN 8Y2 -10(1) 8~-10(1) 10-11% (1) Casinopl., 24 

Biochemie van de huisdieren ..................... R. VERCAUTEREN 8~-10(2) 8~-10(2) Casinopl., 24 

alle vrije uren vanaf 1 januaû tot 15 mei: 
Praktische oefeningen .............................. R. VERCAUTEREN in totaal 45 uur/jaar Casino pl., 24 

Etnografie en beoordelingsleer van de huis- Tit.: Y. BOUQUET 
dieren ................................................... Suppl. : P. LAMPO 

(partim 15 uur) 8~ - 1 0 Casino pl., 24 

Biostatistiek ........................................... Y. BOUQUET } 10-13(1) Casinopl., 24 
Praktische oefeningen .............................. Y. BOUQUET (10 lessen) 

--- -

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) betreft: vergelijkende ontleedkunde 
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1' 

2. 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

7. 

8. 

(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 ............ N. 8%-11 ~(l) 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 1A(l) 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 mycologie ....... · A. DEVOS 8% -10(1) 8~-10(1) . Casinopl., 24 

a' Praktische oefeningen .................. A. DEVOS 14-17(1) Casinopl., 24 

Tit. : A. DEVOS 11%-13 
I b. partim : virologie ...................... Suppl.: M. PENSABRT (1) Casino pl., 24 
I 

I 

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~(2) Casinopl., 24 
-- -------- -- - ------- -- - - ----- - - --- L___ -- --- - - - --------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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8' 

9. 

9' 
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(1) 

·-
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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 vrij_e uren van 1 januari tot 15 mei in totaa~ 20 uur per jaar Casinopl., 24 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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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)(0 0) ............. J. HOORENS 30 u. 

' lb. Teratologie ............................................ J. HOORENS 15 u. 

2a. Beginselen van de pathologische fysiologie 
en pathologische biochemie .................... . .. W. OYAERT 22Yzu 

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 . 

N. 
4a. Diergeneeskundige parasitologie .. . .............. (J. VERCRUYSSE) 45 u. 

4a' Praktische oefeningen in de diergenees- N. 
kundige parasitologie ........ . ...................... (J. VERCRUYSSE) 45 u . 

5a. Algemene propedeutica en bijzondere 
propedeutica van de grote huisdieren .... : ..... W. OYAERT *20u. 

5b. Bijzondere propedeutica van de kleine 
D. MATTHEEVWS •iou. huisdieren .................. . ........................... 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (1) 
(*) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 

maandag dinsdag woensdag donderdag 

10-11~ 10-11% (2) 11~ -13(1) 

14Yz-16 

8-10 8-10 8-18 8-10 

14Yz-15Yz 
(1) 

14Yz-16(2) 

11 Yz -13(1) 
(10 lessen) 

llYz -13(1) 
(20 lessen) 

14%-17Yz 
(1) 

(5 practica) 

-

10-11 Yz (1) 
(13 lessen) 

11%-12%(2) 
(10 lessen) 

.......J-

(0) volgens beurtrol (00) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

8-10 8-10 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

14%-16 Casino pl., 24 

16%-18 Casino pl., 24 

Casinopl. , 24 

Casinopl., 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 ·-

Sc. 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. DEBACKERE *75u. 11~-13 (20 lessen) 

6a' Praktische oefeningen in de farmacologie, Alle vrije uren vanaf 1 december tot 
farmacotherapie (0

) ...... ................ M. DEBACKERE 22%1.1 . ' 15 januari: 22 uur/jaar 

7a. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van de 
grote huisdieren (deel I) (0

) ............... W. OYAERT *45u. 10-11~ 

lOa Algemene heelkundige ziektenleer ...... · .. : . A. DE MOOR *45u. 10-11 Yz 

Tit. : A.DE MOOR 
Suppl.: 16-17Yz(l) -

lOc Beginselen van de radiologie .............. F.VERSCMOOTEN *15u . (10 lessen) 

Tit.: 
\ A. DE 'MOOR 

lOc'Praktische oefeningen in de beginselen van Suppl.: 6-17Yz(2) 
de radiologie ............................ F. VERSCHOOTEN *15u . (10 lessen) 

I la 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
)(

0 0
) •••••••••••••••••• · •••••••••• W. OYAERT *116u van 8u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

'(1) = 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 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

*151u 
Tit.: 
D. MATTHEEVWS **20u 

11c. Kliniek chirurgie kleine huisdieren Suppl.: 
De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten J. DE SCHEPPER **10u 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

*151u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
Tit.: 
D.MATTHEEUWS **20u \ 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine huis- Suppl.: 
dieren (0

)(
0 0

) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ J. DE SCHEPPER **10u ~ 

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. 1Ph-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) 

r--~~-~ -
jl o:il ., ..,,t 
f'; êrt 

...,. I 

<- r 
'-1 . 

N .;., 
~ 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(*) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren. (**) = aantal uren per jaar 
(

0
) = volgens beurtrol (0 0

) = examen einde Je doctoraat 

Plaats 

Casino pl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Heidestraat, 19 
Merelbeke 

Casinopl., 24 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

L(!ergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3b' Demonstraties en praktische oefeningen in de Tit. : A. DEVOS 14-18 
klinische virologie van de dieren ........... Suppl.: 

M. PENSABRT 20 u. - (5 practica) 

4b. Parasitaire ziekten van de dieren met inbe- N. 
grip van tropische parasitaire ziekten ...... (J. VERCRUYSSE) 45 u. 11~-13 

4b' Demonstraties en praktische oefeningen in de N. 
parasitologische diagnostiek bij de dieren (0

) (J. VERCRUYSSE) 20 u. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

6a'' Praktische oefeningen en demonstraties in 
de klinische farmacologie (0

) •••••••••••••• M. DEBACKERE 10 u. 8-10(2) 8-10(2) 

6b. Toxicologie van de huisdieren ............. M. DEBACKERE 22~u. 14 ~-16(1) 

7b. Algemene geneeskundige ziektenleer en Tit.: W. OY AERT *45u 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van de Suppl.: **25u 
grote huisdieren (deel 2) .................. E. MUYLLE **20u 10-11 ~ 

7c. Bijzondere geneeskundige ziektenleer der 
kleine huisdieren ......................... D.MATTHEEUWS 45 u. 14-15~ 

Sa. BacteritHe en mycotische ziekten van de 
dieren .................................. A. DEVOS 45 u . 10-11~ 

Tit. : A. DE VOS 
Suppl.: 

8b. Virale ziekten van de dieren ........... : ... M. PENSABRT 45 u. 11~-13 

8c. Pluimveeziekten, ziekten van pelsdieren en 
poikilothermen .......................... A. DEVOS 22~u. 16-17~(1) 

Tit.: M. VAN DE 
PLASSCHE 

9a. Voortplanting, verloskunde en kunstmatige Suppl.: ~ 
inseminatie .............................. R. BOUTERS 15 u. 10-11~ 14~-16(-1) 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren (
0

) = volgens beurtrol (1) = eerste halfjaar. 

zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

** = aantal uren per jaar 
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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 1h-17 

Suppl.: 1---

R. BOUTERS 10 u. (2) 

lOb. Bijzondere heelkundige ziektenleer met 
inbegrip van de operatieve geneeskunde ..... A. DE MOOR *90u. 11~ -13 10-11% 

I la. Kliniek chirurgie grote huisdieren (0W0) .... A. DE MOOR **80u 
*236u 

Tit.: *116u 
1lb. Kliniek interne geneeskunde grote huis- W. OYAERT **IOu 

dieren (0)(00) ........................................ Suppl.: E.MUYLLE **20u 

Tit.: *15lu 
D.MA TTHEEUWS **40u 
Suppl.: 

llc. Kliniek chirurgie kleine huisdieren eWo) 1. DE SCHEPPER **lOu 
De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

Tit.: *15lu voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
D.MATTHEEUWS **40u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

lid. Kliniek interne geneeskunde kleine huis- Suppl.: 
dieren (0)(00 ) ........................................ 1. DE SCHEPPER **IOu 

Tit.: M. VANDE-
PLAS SC HE 

,. 

Suppl.: 
lle. Kliniek voortplanting en verloskunde R. BOUTERS **30u 

(0)(00) ................................................. (partim: 10 Üur) *86u. 

12b. Lijkschouwing grote en kleine huisdieren **46u 
(0)(0 0) ................................................. 1. HOCRENS *20u. 

16a. Veeteelt ............................................... Y.BOUQUET *30u. _Ll0-12(1) 

* = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren ** = aantal uren per jaar 
(0) = vo1gens beurtrol -(00) = examen einde Je doctoraat (2) = tweede halfjaar (l) = eerste halfjaar 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casino pl., 24 

Casino pl., 24 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

*30u. 
16a' Praktische oefeningen in veeteelt .............. Y. BOUQUET **15u 10-13(2) 

17b. Bijzondere diervoedingsleer met inbegrip llYz -13 .. 
van de diergeneeskundige dieetleer ............ N. *30u. (20 lessen) -

: 

r 
.. 

-

* = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren ** = aantal uren per jaar 
e> = volgens beurtrol (00

) = examen einde Je doctoraat (2) = tweede halfjaar (1) = eerste halfjaar 

' 

· zaterdag Plaats ., 
V 

Casino pl. , 24 

Casino pl., 24 

I. 

-
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de diergeneeskunde 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6a" Praktische oefeningen in de bereiding van 
de geneesmiddelen (0

) ........ . .. . ................. M. DEBACKERE *221hu 8Y: -lllh 

lOb' Praktische oefeningen in operatieve genees-
kunde .......... . .... . ................. . .......... . .... A. DEMOOR *45u. 14-151h 

Tit. : A.DE MOOR 
Suppl.: F. VER-

lOc" Demonstraties in de radiodiagnose ............ SCHOTEN *15u. 10-11 

lla. Kliniek chirurgie grote huisdieren (0
) ••••••••• A. DE MOOR **96u Casinopl., 24 

*236u 
. 

-
Tit.: *116u 

11 b Kliniek interne geneeskunde ·grote huis- W. OYAERT **26u 
dieren (0

) ••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• Suppl.: E.MUYLLE **30u Casino pl., 24 

Tit.: *151u 
,."... D.MATTHEEUWS **51u 

Suppl.: 
De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten llc Kliniek chirurgie kleine huisdieren e) ....... . J. DE SCHEPPER **20u 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

Casinopl., 24 

Tit.: D. *l51u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
MATTHEEVWS **3lu 
Suppl.: J. VAN 
DER STOCK **20u 

lld Kliniek interne geneeskunde kleine Suppl.: 
huisdieren (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. DE SCHEPPER **20u Casino pl., 24 

Tit.: M. VANDE- '-' 

PLASSCHE **56u 
lle Kliniek voortplanting en verloskunde e) .... Suppl.: R. *86u. 

BOUTERS 
partiro : 20 u. Casinopl., 24 

.. . 

totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren •• aantal uren per jaar (0) volgens beurtrol 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

11f Kliniek pluimvee, pelsdieren en koudbloed- **31u 
dieren (0

) ••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••• A. DEVOS *31u. Casino pl., ·24 . . 

**150u 
11g Ambulatorische kliniek (0

) ••••••••••••••••••• ~ ••• F. PAREDIS *150u 8-18 8-18 8-18 8-18 8-18 8-13 Casinopl., 24 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren en **46u 
koudbloeddieren (0

) ............................... A. DEVOS *46u. De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten Casino pl., 24 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

12b Lijkschouwing grote en kleine **26u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
huisdieren (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. HOORENS *46u. Casinopl., 24 

14a Diergeneeskundig toezicht op eetwaren van 1Piz-13 
dierlijke oorsprong ................................. J. VAN HOOF *90u. 17-181h(l) 11Y:-13(1) Casinopl., 24 

14a' Praktische oefeningen in diergeneeskundig -
toezicht op eetwaren van dierlijke 81h -11 81.4-11% 8-12 
oorsprong (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J .. VAN HOOF *30u. 14-17 14-17 14-17 - 8-11 8~-11% Casinopl., 24 

14b Scheikundige analyse van eetwaren van 
dierlijke oorsprong ................................. R. VERBEKE *22Yzu. 11~-.13(1) Casinopl., 24 

14b' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse van eetwaren van dierlijke 
oorsprong (0

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R. VERBEKE *15u. alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei Casinopl., 24 

15a Gezondheidspolitie en plichtenleer ............. F. PAREDIS *15u. 16Yz-17Yz 
( 1) Casinopl., 24 

15b Gerechtelijke diergeneeskunde, handels- 16Yz-171h 
wetgeving en beroepswetgeving ................. F. PAREDIS *15u. (2) Casinopl., 24 

*30u. Heidestraat, 19 
16a' Praktische oefeningen in veeteelt (D) .......... Y. BOUQUET **15u 8%-ll% 8%-11% 8%-11% 8%-11% 8%-11% Merelbeke 

(0) volgens beurtrol totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren ** aantal uren per jaar 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Je Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

17b' Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer met inbegrip van de 
diergeneeskundige dieetleer . . .................... N. *30u. 8 1,4 -11 '4 8'4 -11 '4 8 Y.. -11 1,4 8'4 -11 '4 

18a Begrippen over economie van de 
vee-exploitatie ....................................... L. MARTENS *22Jhu 11~ -13(2) 

I 

-
, 

(0) volgens beurtrol * totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

vrijdag zaterdag Plaats 

Heidestraat, 19 
8~ -11 1,4 Merelbeke 

Casinopl., 24 

-

** aantal uren per jaar 
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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. 489 tot 497 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. -

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 IOOu. 

3b'' Praktische oefeningen in de klinische Tit. : A. DEVOS De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

virologie ·· · ························· Suppl.: M. PENSABRT IOOu. voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag , 
van 8 u. tot 12 u. en van 1_4 u. tot 18 u. 

4a" Praktische oefeningen in de diergenees- N. 
kundige parasitologie ........... . ..... (J. VERCRUYSSE) IOOu. ,. 

~ 

Tit.: D.MATTHEEUWS 
5c'' Praktische oefeningen in de klinische Suppl.: J. VAN DER 

scheikunde err 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.: lOOu. 

.. -kleine huisdieren . ............... . . F. VERSCHOOTEN lOOu. 15-18 

lla Kliniek chirurgie grote huisdieren: ( 

- Anesthesie en chirurgie paard ....... A. DE MOOR lOOu. 
- Anesthesie en chirurgie rund, 

varken en kleine herkauwers ........ IOOu. 
L__ -------

• totaal aantal uren per cursus 
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Leergangen 

11 b Kliniek interne geneeskunde grote 
huisdieren: 
- Interne geneeskunde paard en rund 

- Interne geneeskunde varken en 
kleine herkauwers 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Titularis 

Tit.: W. OYAERT 
Suppl. : E. MUYLLE 

Tit.: 
D. MATTHEEUWS 
Suppl.: 

*100u 
**25u 
**75u 
f--

*lOOu 
**25u 
**75u 

*200u 
**150u 

maandog I dinsdag I woensdag I don~erdoj vrijdagJ zaterdag 

llc Kliniek chirurgie kleine huisdieren: 
- Anesthesie en chirurgie kleine 

huisdieren •• 1 J. DE SCHEPPER **50u · 

1ld Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren: 
- Interne geneeskunde kleine--

huisdieren 

11 e Kliniek voortplanting en verloskunde 
- Kliniek verloskunde 
- Kliniek voortplantingsstoornissen 

- Kunstmatige inseminatie 

11 f Kliniek pluimvee, pelsdieren en 
koudbloeddieren: 
- Pluimvee, pelsdieren en 

koudbloeddieren 

llg Ambulatorische kliniek: 
- Curatieve praktijk ......................... . 
- Diergeneeskundige begeleiding op het 

Tit.: 
D. MATTHEEUWS 
Suppl.: 
J. DE SCHEPPER 

M. VANDE
PLASSCHE 

*200u 
**i50u 

**50u 1 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. 

50 u. 

Tit.: M. VANDE- 1100u. 
PLASSCHE 
Suppl.: R. BOUTERS 50 u. 

A. DEVOS I 50 u. 

lOOu. 
17-8 op week-end en feestdagen 

rundveebedrijf .............................. I F. PAREDIS 150u. 
- Diergeneeskundige begeleiding op het 

varkensbedrijf .............................. . 150u. 

totaal aantal uren per cursus (0) ook week-end en vakantiedagen 

Plaats 



VI 
0 
0 

Leergangen 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren en 
koudbloeddieren ........ . ............ . 
-Pluimvee .......... . . . .. · .... . ..... 
- Pelsdieren en koudbloeddieren ... . .. 

12b Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren: 
- Kleine huisdieren . ................. 
- Rund en paard .................... 
-Varken ............... . ........... 

l4a"Praktische oefeningen in diergeneeskun-
dig toezicht op de slachtdieren en 
-pluimvee . . ........ . ............ . .... 

14a"'Praktische oefeningen in diergeneeskun-
dig toezicht op de vleeswarenbereiding .. 

14a" "Praktische oefeningen in diergenees-
kundig toezicht en reglementering op de 
verhandeling van vlees en vleeswaren ... . . 

-
14b"Praktische oefeningen in chemisch en I 

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 diergeneesktJnde 

Titularis • maandag I dinsdag I woensdag I dond~rdag I vrijd~g I zaterdag Plaats 

-

A. DEVOS 150u. 
50 u . 

. . 

J. HOORENS 50 u. 
50 u. 
lOOu. 

J . ~AN. HOOF lOOu. 

I. VAN HOOF lOOu. 
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. 

Tit.: Y. BOUQUET 
Suppl. : P. LAM PO 50 u. 

Tit. : Y. BOUQUET 
Suppl. : P. LAM PO 50 u. 

L___ ___ ___ ---- -- · 



Vl 
0 

• 

Leergangen 

17b' 'Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer met inbegrip van de 
diergeneeskundige dieetleer 
- 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 



,---- -~ 

Vl 
0 
N 

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 wqensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Heidestraat, 19 
N. 15 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 9 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 30 u. 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. 37~u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 42~u Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N. 45 u. Merelbeke 

Heidestraat, 19 
N . 45 u. Merelbeke 
~- - - ----- --- L_ _____ L__ _________ -- -



Vl 
0 
w 

Leergangen 

4. Huisvesting der dieren : bouwtechnische 
aspecten 
partim : klimaatregeling van veestallen . ..... 

5. Economie van de vee-exploîtatie 
deel I : bedrijfsstructuur .... .. ... . ........ 

deel 2 : commercialisatie . . . . . . ... ........... 

~ 

(
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 1 zaterdag Plaats 

Heidestraat, 19 
· Merelbeke 

N. 15 u. 

Heidestraat, 19 
N. II Yz u. Merelbeke 

N. II Yz u . 

-

..... 



Vl 
0 
+:>.. 

1. 

I' 

2. 

2' 

l. 

3' 

4. 

5. 

(1) 

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 A: . (waarover na één jaar 
-examen wordt afgenomen) - . ·-

Aanvullingen van de scheikundige analyse der 
eetwaren van dierlijke oorsprong ................ R. VERBEKE 45 u. 8'h -10 

13Yz -17'h 
Praktische oefeningen ............................ . . R. VERBEKE 60 u. 1~ practica 

Toxicologie der eetwaren van dierlijke 
oorsprong ............. ............ .. .. . ...... . ......... M. DEBACKERE 22 'h u. llYz-13(1) 

op afspraak 
Praktische oefeningen .............................. M. DEBACKERE 7 'h u. 2 practica 

Aanvullingen van diergeneeskundig 
•·•toezicht over eetwaren van dierlijke 10-11 'h 
oorsprong". Deel I ... . .......... . ....... . ... ........ 1. VAN HOOF 28'h u. (19 lessen) 

13Yz-17Yz 
Praktische oefeningen ........ . ............. ..... ... 1. VAN HOOF 60 u. 15 practica 

Diergeneeskundige microbiologie vaneetwaren 10-llYz 
van dierlijke oorsprong - Deel I .... . ............ 1. VAN HOOF 16ih u. (11 lessen) 

Immunologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong: 
a. partim: Immunologische analysetechnieken J 

van de voedingsmiddelen van dierlijke 11 Yz -13(2) 
oorsprong .............................................. A. DEVOS 7.u. (5 lessen) 

a' Praktische oefeningen ... . .......... ............. A. DEVOS 6 u. pp afspraak 

b. partim: virologische analysetechnieken Tit. : A. DEVOS 3 u. 
van de voedingsmiddelen van dierlijke Suppl.: 13lf2-16'h 
oorsprong .................... . ......................... M. PENSAERT · ( 1 les) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus 



VI 
0 
'Jo 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

b' Praktische oefeningen ......................... 2 u. op afspraak 

GROEP B: (waarover na een tweede jaar 
examen wordt afgenomen) 

I. Analyse van additieven en residuen in 
eetwaren van dierlijke oorsprong ................ R. VERBEKE 221hu. 8%-10 

1' Praktische oefeningen .............................. R. VERBEKE 44 u. 

2. Aanvulling van diergeneeskundig "toezicht 
over eetwaren van dierlijke oorsprong". 
Deel 11 .................................................. J. VAN HOOF 15 u. 8%-10 

2' Praktische oefeningen .............................. J. VAN HOOF 32 u. 

3. Histologische en histometrische analyse-
technieken bij vleesbereidingen .................. Tit. : N. DE VOS 6 u. 10lh-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. 10--111h 

4' Praktische oefeningen .............................. J. VAN HOOF 40 u. 

5. Techniek en beheer van de slachthuizen ....... J. VAN HOOF 9 u. 10%-12(2) 
,r 

5' Praktische oefeningen .............................. J. VAN HOOF 20 u. 

6. één grondig vak te kiezen onder : I 

A. Aanvullingen van de scheikundige analyse 
der eetwaren van dierlijke oorsprong ........... R. VERBEKE 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 

zaterdag Plaats 

( 



Vl 
0 
0'1 

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 zaterdag 

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 I 

F. Immnologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong : 
a. partim: Immunologische analysetechnieken 

van de levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong ................... A. DEVOS 60 u. op afspraak - 2 uur theorie per week 

en 
b. partim: Virologische analysetechnieken Tit.: A. DEVOS 
van de voedingsmiddelen van dierlijke Suppl.: 
oorsprong ............................... M. PENSABRT 30 u. op afspraak - 1 uur theorie per week 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Casino pl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGJSCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) 

H. Dunantiaan 2 - Tel. 25 41 00 

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

nenyorming) 
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 èen 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. 

C. Tot de licentie, richtingen C, D, E en F: 
de personen die de graad van kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de richting B. 
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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 hoge.r instituut 
voor opvoedkunde bij de Rijksuniversiteiten, zoal~ 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. 

De doctors in de genees-, heel- en verloskunde kunnen de graad van li
centiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting: 
klinische- en ontwikkelingspsychologie behalen na een éénjarige kandi
datuur en een tweejarige licentiecyclus. De mogelijkheid bestaat het ge
hele curriculum in twee jaar af te werken. Alle verdere inlichtingen kun
nen u verstrekt worden door het dekanaat van de faculteit voor psycho
logische en pedagogische wetenschappen, H. Dunantiaan 2, 9000 Gent 
(Tel. 25.41.00) of door de pedel, de heer H. RAES, Hoveniersberg 4, 
9000 Gent (Tel. 23.38.21 uitbr. . 2303). 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

a) De kandidatuur: 
- de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten

schappen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en twee 
examengedeelten; 
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- 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 atidere richting. Dit aanvullend 
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 
examenc<;>mmissie ·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 de commissie aangeduid en gekozen uit het programma van het 
hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of technisch) onderwijs of 
normaalonderwijs; 

-het examen voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met het 
examen voor licentiaat. 

d) Het doctoraat: 
-het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en 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. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergange!J Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Algemene psychologie ............................. P. GHYSBRECHT 60 u. 17-19 Univ., 2 - 3• verdiep 

2. Logica ................................................. F. VANDAMME 45 u. 16%-18 Blandijnberg, 2 

3. Ethica ................................................. J. KRUITHOF 45 u. 11-12% Blandijnberg, 2 

4. Algemene biologie met practica ................ J. HUBLE 60 u. 14-16(*) 15% -16:X Led., 35 

5. Algemene didactiek ................................ A. DE BLOCK 45 u. 9:X -11\4 Univ., 2 

6. Theorie van psychopedagogisch onderzoek Tit.: M.L. VAN 30u. 
met practica ......................................... HERREWEG HE 

Suppl.: 
VI G. PLANCKE-
0 SCHUYTEN '60u. 9-12 Dunantlaan, 1 

7. Ontwikkelingspsychologie met practica Tit.: 
oe deel) ............................................... W. DE COSTER I 

Suppl.: 
L. VERHOFST ADT 30 uur practicum 9-10 
DENEVE 60 u. (dag en uur later te bepalen) theorie Blandijnberg, 2 

8. Psychodiagnostiek (1 e deel) ...................... P. COETSIER 45 u. 8%-10 Led., 35 

Tit.: 
A. DE BLOCK 

9. Organisatie van het onderwijs ............. : .... Suppl.: J. HEENE 15 u. 11-12(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. individueel te bepalen Dunantlaan, 1 

11. Inleiding tot de algemene methodologie van Tit.: 
de gedragswetenschappen ........................ W. DE COSTER 

Suppl.: 
R. BAEKELMANS 30 u. 10-12(I) Blandijnberg, 2 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (*) in groepen 



Vl 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

12. Psychologische en pedagogische 
documentatie met practica 

13. Algemene pedagogiek 

(0) totaal aantal uren per cursus 

1 e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Titularis vrüdag I zaterdag I 

Tit.: K.DECLERCK 
Suppl.: 
H. VAN DAELE 

M.L. VAN 
HERREWEG HE 

(1) eerste halfjaar (*) in groepen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, I 



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 Plaats 

I. Ontwikkelingspsychologie met practica Tit. : W. DE COSTER 
(2e deel) ......................................... Suppl.: L. VERHOF- 55 u. 9-1~(*) 

STADT -DENEVE 5 u. 11-13 . Dunantlaan, 2 

2. Beginselen van de sociologie ............... Tit.: M. VERSICHE- I 

LEN-TERRYN 
Suppl.: H.BRUTSAER1 45 u. 18-19lf2 Univ., 2- 1 everdiep 

3. Statistiek toegepast op de psychologie H. PICARD 60 u. 8lf2-10~ Dunantlaan, 2 
en de pedagogiek ............................. 

Vl -N 4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens J.L. PANNIER 30 u. 14-16(1) Dunantlaan, 2 
,_ 

5. Fysiologie met demonstraties met 
practica .......................................... J.L. PANNIER 60 u. 16-18 Dunantlaan, 2 

6. Sociale psychologie ........................... P. GHYSBRECHT 30 u. 17-18 Univ., 2 - Aud. C 

7. Overzicht van de voornaamste J. QUACKELBEEN 30 u. 1 OY: -11Yz Dunantlaan, 2 
psychologische theorieën .................... I 

8. Principes en methodes van de J. QUACKELBEEN 
psychologische raadgeving ............... : .. 60 u. 8Yz-10lh Dunantlaan, 2 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met Tit._: G. DE BOCK 60 u. 14-16(2) 
practica · ............... . .......................... Suppl.: W. FACHE 16-18(1) Dunan tlaan, 2 

10. Algemene onderwijstechnologie, met A. DE BLOCK 60 u. 14-16 Dunantlaan, 2 
inbegrip van de geprogrammeerde 
instructie met practica ....................... 

11. Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN 
onderzoek ....................................... HERREWEG HE 45 u. 14-15% Dunantlaan, t 

-----

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (*) in groepen 



Vl 

w 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen 

12. Pedagogische praktijk 

Titularis 

Tit. : ML. VAN 
HERREWEGHE 

··I Suppl.: G. PLANCKE-

(
0

) I maandag I dinsdag I .woensdag I donderdag I vrijdag- I zaterdag 

SCHUYTEN 130 u.· Individueel later te bepalen 

13. Inleiding tot de historische pedagogiek I K. DE CLERCK 
1 met practica 

14. Vergelijkende pedagogiek met practica . I K. DE CLERCK 

(0) totaal aantal uren per cursus (*) in groepen 

I 

45 u. ll-12Y2 

45 u. 8'h -10 

(1) eerste halfjaar 

Plaats 

Dunantlaan, 1 

J. Kluyskens
str., 33 

J.Kluyskensstr., 33 

I 



' 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 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica Tit. : W. DE COSTER 
9-11}•) (2• deel) ............................ Suppl.: L. VERHOF- 55 u. 

STADT -DENEVE 5 u. 11-13 Dunantlaan, 2 

Tit.: 
M. VERSICHELEN-
TERRYN 

2. Beginselen van de sociologie ................ Suppl.: 
H. BRUTSAERT 45 u. 18-191h Univ., 2- 1• verdiep 

3. Statistiek toegepast op de psychologie 
VI - en de pedagogiek .................... H. PICARO 60 u. Slh -101h Dunantlaan, 2 
~ 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens J.L. PANNIER 30 u. 14-16(1) Dunantlaan, 2 

5. Fysiologie met demonstraties met 
practica ............................ J.L. PANNIER 60 u. 16-18 Dunantlaan, 2 

6. Sociale psychologie .................. P. GHIJSBRECHT 30 u. 17-18 Univ., 2, Aud. C 

7. Overzicht van de voornaamste psycho-
logische theorieën ................... J. QUACKELBEEN 30 u. 101h-1llh Dunantlaan, 2 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ............ J. QUACKELBEEN 60 u. 81h-IOY2 Dunantiaan, 2 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met Tit.: G. DE BOCK 14-16(2) 
practica ............................ Suppl.: W. FACHE 60 u. 16-18(1) Dunantlaan, 2 

10. Algemene onderwijstechnologie, met 
inbegrip van de geprogrammeerde 
instructie met practica ............... A. DE BLOCK 60 u. 14-16 Dunantiaan, 2 

11. Psychodiagnostiek (2• deel) ........... F. MUSSCHOOT 45 u. 81h-10 Dunantiaan, 2 
- ---- ---

(0) totaal aantal uren per jaar (*) in groepen (I) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Psychologie 

I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Experimentele psychologie (l ~ deel) .... Tit. : W. DE COSTER 
Suppl.: 
R. BAEKELMANS 30 u. 14-16(1) Dunantiaan, 2 

13. Psychologische praktijk . . .......... . . F. MUSSCHOOT 30 u. 11-12(*) Dunantlaan, 2 

14. Socio-psychologie van het bedrijfsleven 
met practica ........... . ......... . .. P. COETSIER 60 u. 11-13 Dunantlaan, 2 

15. Algemene en bijzondere beroepskunde 
met practica ........... . .' ........... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-11 Dunantlaan, 2 

VI -VI 

16. Eén cursus te kiezen uit : 
a. Inleiding tot de historische 

pedagogiek met practica ... . .. . . . .. K. DE CLERCK 45 u. 11-12112 J. Kluyskensstr., 33 
.. of . 1. Kluyskens- · b. VergehJ kende pedagogiek met -

practica ......................... K. DE CLERCK 45 u. 8%.-10 straat, 33 
- --

(o) totaal aantal uren per jaar (*) in groepen (1) eerste halfjaar 



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 Plaats 

-I. De psychologische pedagogiek N. (M.L. VAN 
partim : theorie ........................ : ....... HERREWEG HE) 30 u. 9-II(I) H. Dunant.laan, I 

partim : oefeningen ............... . ........... 
30 u. I4-I5 

2. De sociale pedagogiek M.L. VAN 
partim : theorie .......... : . .................... HERREWEG HE 30 u. 10-II 

H. Dunantlaan, I 
partim : oefeningen ........ . ................ . . 30 u. 9-IO 

VI ...... 
0'1· 3. Beginselen van de psychiatrie 

-theorie ....................................... A. EVRARÓ 60 u. I2-I3 I2-I3 Pasteurlaan, 2 

4. Speciale methodiek van het basisonder-
wijs 

. - oefeningen .... : ............................. G. KEPPENS 45 u. 10-II Pasteurlaan, 2 

-theorie ....................................... G. KEPPENS 90 u. 81h -IO PasteuTlaan, 2 

5. Biologie toegepast op de opvoeding 
met oefeningen ................................ H. GYSELS 60 u. I6-I7 Dunantlaan, 2 

6. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde ............................... A. DE BLOCK 30 u. 15-16 Dunantlaan, 2 

7. Differentiële en persoonlijkheids- Tit.:W.DECOSTER 
psychologie met oefeningen - partim : Suppl. : L. VERHOF-
theorie ........................................... STADT-DENEVE 45 u. 9-IOih Dunantlaan, 2 

8. Hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs .............................. K. VUYLSTEEK 30 u. ll-13(1) A.Z. 

9. Schoolinspectie ................................ A. DE BLOCK 45 u. l31h-I5 Dunantlaan, 2 
I 

(l) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
i 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats .. 

10. Moderne onderwijssystemen - theorie . A. DE BLOCK 30 u. 11-12 - Dunantlaan, 2 

11. Stage in de psychopedagogiek Tit.: M.L. VAN 
- partim ............................... ........ HERREWEG HE 

Suppl.: G. PLANCKE-
SCHUYTEN 90 u. individueel te bepalen H. Dunantl., 1 

12. De experimentele pedagogiek Tit. : M.L. VAN 
partim : theorie ................................ HERREWEG HE 30 u. 16-18(1) 

Suppl.: G. PLANCKE- H. Dunantl. , l 
partim: oefeningen ................... .. .. : ... SCHUYTEN 30 u. 10-11 

Vl 13. Cursussen naar keuze zie p. 521 en 522 180u. --...) 

. I 
-

·. 

/ 

. 

(1) eerste halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over. verschillende studiejaren 



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 

1. Speciale methodiek van het secundair Tit.: A. DE BLOCK 
onderwijs ....................................... Suppl. : J . HEENE 30 u. 10-11 H. Dunantl., 2 

2. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek - theorie ....................... K. DE CLERCK 30 u. 10-12(3) J .Kluyskensstr., 33 

3. Differentiële en persoonlijkheidspsycho- Tit. : W. DE COSTER 
logie met oefeningen Suppl. : L. VERHOF- 15~ -16~ 
- partim oefeningen ........................ STADT-DENEVE 15 u. (3) H. Dunantl., 2 

V. 4. Vraagstukken uit de schoolwetgeving -00 met oefeningen ................................ R. DE MEYER 30 u. 11-12 H. Dunantl., 2 

5. Bio~ogie t?egepast op de opvoeding 
met oefeningen ................................ H. GYSELS 60 u. 14-15 Coupure, 168 

6. Sociale pedagogiek M.L. 
-- partim oefeningen ........................ VAN HERREWEGHE 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

- partim theorie ............................. M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 9-10 H. Dunand., 1 

7. Persoonlijkheidsvorming-theorie .......... M.L. VAN 30 u. 9-10(3) H. Dunantl. , 1 
HERREWEG HE 

9. Motivering en doelstelling in de M.L. VAN 
pedagogiek - theorie ....................... HERREWEG HE 30 u. 15-16 H. Dunantl., 1 

10. Stage in de psycho-pedagogiek Tit.: M.L. VAN 
- .partim ....................................... HERREWEG HE 

Suppl. : G. PLANCKE-
SCHUYTEN 90 u. individueel te bepalen H. Dunantl., 1 

11. Docimologie .. .......................... . ........ A. DE BLOCK 30 u. 11-12 L I I I I H. Dunantl., 2 
-- ---

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen (
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



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 

12. Algemene orthopedagogiek ................ M. WENS 30 u. 10-12(3) Prof. Guislainstr., 47 

13. Speciale methodiek van het basisonder-
wijs ............................................... 
-oefeningen ·····························: ···· G. KEPPENS 45 u. 10-10'/:z Pasteurlaan, 2 

-theorie ................................ . ...... G. KEPPENS 90 u. IO Y2 -12 Pasteurlaan, 2 

14. De psychologische pedagogiek M.L. VAN 
partim : theorie ................................ HERREWEG HE 30 u. 9-11(1) - H. Dunantl., l 
partim : oefeningen ........................... 30 u. 14-15 

Vl ...... 
\0 

15 . De experimentele pedagogiek Tit.: M.L. VAN 
partim : theorie ................. . .............. HERREWEG HE 30 u. 16-18(1) 

Suppl. : G. PLANCKE- H. Dunantl., 1 
partim : oefeningen ........................... SCHUYTEN 30 u. 10-11 

16. Cursussen naar keuze zie p. 521 en 522 180u. 

I 

\ 

I 

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) om de veertien dagen (
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



Vl 
N 
0 

I. 

. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

. 8. 

9. 

10. 

(I) 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
. I Richting A : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Nieuwe stromingen in de didactiek ...... A. DE BLOCK 30 u. 11-12 H. Dunantl., 2 
-

Problemen uit de historische pedagogiek J. Kluyskens-
-theorie .. . ................ . .................. . K. DE CLERCK 30 u. 9-10 straat, 33 

Speciale methodiek van de kleuter-
opvoeding - theorie en oefeningen ..... G. KEPPENS 45 u. 13-16(3) Pasteurlaan, 2 

M.L. VAN 
Problemen uit de sociale pedagogiek .... HERREWEG HE 30 u. 14-16(3) 

H. Dunantlaan, 1 
Problemen uit de psychologische peda- M.L. VAN 
gogiek ............................................ HERREWEG HE 30 u. 9-11(2) 

De evaluatiemethoden van de 
persoonlijkheidsvorming 

' - partim theorie ............................ . M.L. 30 u. 16-17 
VAN HERREWEG HE H. Dunantl., 3 

- partim oefeningen .... : ........... : ....... 30 u. 17-18 

Tit.: M.L. VAN 
HERREWEG HE 

Problemen uit de experimentele Suppl.: G. PLANCKE-
pedagogiek - theorie ....................... SCHUYTEN 30 u. 16-18(2) H. Dunant., 3 

Psycha-pedagogische raadpleging 
- partim theorie . ." ....................... . ... M.L. 30 u. 10-11 

VAN HERREWEG HE H. Dunantl., 3 
- partim oefeningen ........................ 30 u. 11-12 

Stage in de psychopedagogiek Tit.: M.L. VAN 
- partim ....................................... VAN HERREWEG HE 

Suppl.: G. PLANCKE-
SCHUYTEN 90 u. 14-16(1) H . Dunantl., I 

Cursussen naar keuze zie p. 521 en 522 180u. 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen (0) totaai aantal uren per ·cursus eventueel gespreid over verschillende st.udiejaren 



V. 
N 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(l) 

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 Plaats 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Zes cursussen naar keuze over de .drie licenties gespreid, waarvan er tenminste vier uit de onderstaande lijst en de overige uit om het even welk 
licentieprogramma mogen gekozen wm:den~ met- een totale studieduur van tenminste 180 uur (theorie en oefeningen samen) 

Bijzondere problemen uit de .onderwijs- 10-12 
technologie ......................... A. DE BLOCK 30 u. (3)(5) Dunantlaan, 2 

10-12 
Didaxologische research met practica .. A. DE BLOCK 30 u. (3)(6) Dunantlaan, 2 

Bijzondere problemen uit de 10-12 
observatiecyclus ................... .. A. DE BLOCK 30 u. (3)(5) Dunantlaan, 2 

10-12 
Onderwijsbeleid met practica ......... A. DE BLOCK 30 u. (3)(5) Pastemlaan, 2 

Theorie en praktijk van de wetgeving 16-18 
op de jeugdbescherming met oefeningen G. DE BOCK 30 u. (l) 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 
psychologie ......... ........ .. .... .. Suppl.: L. VERHOF- 30u. 

ST ADT -DENEVE 14-16(3) Dunantlaan, 2 

Experimentele psychologie (l e en 2e deel) Tit. : W. DE COSTER I 

Suppl.: 
R. BAEKELMANS 60 u. 16 !4-18 14 (1) Dunantlaan, 2 

Beginselen van de psychofarmacologie . A. DE 
SCHAEPDRYVER 30 u. 17-18 A.Z. 

Esthetica en kunstfilosofie ............ K. BOULLART - 60 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) om de 14 dagen (5) = niet in 83-84 (6) = wel in 83-84 (0) totaal aantal uren per cursus 



Vl 
N 
N 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

-
(1) 

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. 15-17(3) 

Bijzondere problemen uit het kleuter- IOY. -12:Y, 
onderwijs ............................• .......... G. KEPPENS 30 u. (1) 

Beginselen van de fysiopathologie ........ Tit. : I. LEVSEN 
Suppl. : J. WEYNE 30 u. 14-15 

Bijzondere problemen uit de biologie 
toegepast op de opvoeding ................. N. 30 u. 11-12 

Klankleer en orthofonie ..................... M. HOEBEKE 30 u. 9-10 

Tit.: 
Beginselen van de neuropathologie in H . VANDER EECKEN 16Yz-18Yz 
verband met het menselijk gedrag ........ Suppl.: J. DE REUCK 30 u. (2) 

Gezinspedagogiek ............................. M.L. 
VAN HERREWEG HE 30 u. 9-10 

Bijzondere problemen uit de M.L. 
oriëntatiecyclus ................................ VAN HERREWEG HE 30 u. 16-17 

Bijzondere problemen uit de M.L. 
determinatiecyclus ............................ VAN HERREWEG HE 30 u. 17-18 

Permanente opvoeding ...................... M.L. 
VAN HERREWEG HE 30 u. 9-11(1) 

Actuele problemen uit de pedagogiek ... M.L. VAN 30 u. 11-12 
HERREWEG HE 

- - -- -- ··--

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (0) totaal aantal uren per cursus (3) om de veertien dagen 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan,2 

· A.Z. 

Coupure, 168 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 
Aud. B 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 



vi 
N 
w 

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 M.L. VAN 
- partim theorie (4) ................. HERREWEG HE 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 I 

gedragswetenschappen met inbegrip van Tit.: 
de deontologie van het wetenschappelijk W. DE COSTER 
onderzoek met oefeningen Suppl.: 141!2-161!2 
- partim theorie .................... R. BAEKELMANS 30 u. (1) 

4. Differentiële en persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 
psychologie met oefeningen ........... Suppl.: L. VERHOF-
- partim theorie .................... STADT-DENEVE 45 u. 9-10Yz 

5. Biologische basis van het gedrag 
-- partim : endocrinologie ............ E. THIERY 45 u. 14-151!2 

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) 

(4) = de student heeft de keus tussen cursus 523 en cursus 8 p. 525 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

H. Dunantlaan, 2 

H. Dunantiaan, 2 

H. Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Prof. 
Guislain-
straat, 47 

Prof. 
Guislain-
straat, 47 

~en 



VI 
N . 
~ 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergimgen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag zaterdag 

9. Hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs - theorie ...... . ... . 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 . ........ P. VAN OOST 30 u. l01f2 -11 'h 

13. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief -
partim : socio-economische en I 

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. 

I 

(1) = eerste halfjaar (6) = cyclische leergang, wel in 1983-1984 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

.; ·, 

A.Z. 

Dunantl., 2 

Dunantl., 2 

Dunantl., 2 

Blandijnberg, 2 



' 

VI 
N 
VI 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting 8: Orthopedagogiek 

I 
Leergangen Titularis (

0
) I maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

I. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief 
- partim: filosofische aspecten ........ I F. VANDAMME 15 u. 

2. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief 
- partim : psychologische antropologie 

Tit.: W. DE COSTER 110 u. 
Suppl.: 5 u. 
R. BAEKELMANS 

3. Problemen uit de interactie- en inter
ventiemethoden met inbegrip van de 
deontologische aspecten - theorie . . . . . I P. VAN OOST 

4. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I P. VAN OOST 

5. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief -
partim : socio-economische en kultuur-
historische aspecten - theorie (6) ...... I 1. KRUITHOF 

6. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor
nissen - partim : psycho-sociale 
aspecten en -behandelingswijzen - theorie I 1. QUACKELBEEN 

60 u. 

60 u. 

15 u. 

15 u. 

7. Seksualiteit : ontwikkeling en stoornissen 
- partim : anatomisch fysiologische 
aspecten -theorie . ... ........ .' ...... I M. THIERY 115 u. 

8. Sociale pedagogiek I M.L. 
- partim: theorie (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . VAN HERREWEG HE I 30 u. 

16-18 

14-16 

10-12(2) 

9-10 

14Yz-16Yz 
(1) 

10-11(1) 

8Yz-9 Yz 
(2) 

(
0

) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (4) = de student heeft de keuze tussen cursus 523 en cursus 8 p. 525 
(6) = cyclische leergang, wel in 1983-1984 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 2 

H. Dunantl., 2 

H. Dunantl., 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., "2 

A.Z. Aud. B 

H. Dunantl., 3 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN · 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen 

9. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief, 
partim : motivering en doelstellingen 
in de pedagogiek - partim ................ 

10. Speciale orthopedagogiek en ortho-
didactiek met oefeningen en stage 
- theorie .............. ,_ ........................ 

- Oefeningen en stages .................... 

11. Beginselen van de neuropathologie 
in verband, met het menselijk gedrag .... 

12. Spraak- en taalontwikkeling en 
haar stoornissen - partim : 
neurologische en neuro-fysiologische 
aspecten ......................................... 

13. ten cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar re 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. 

(3) = om de veertien dagen 
(*) = in groepen 

Richting B: Orthopedagogiek 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

M.L. VAN 15-16 
HERREWEG HE 15 u. (1) 

30 u. 10-12(3) 
M. WENS 

8-12 
60 u. 14-18(*) 

Tit.: H. V ANDER 
EECKEN 
Suppl. : J. DE REUCK 30 u. 

A. EVRARD 15 u. 9-10(1) 

vrijdag zaterdag 

16~-18lh(2) 

Plaats 

I 

H . Dunantl., I 

Prof. 
Guislainstr., 47 

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 

Leergangen Titularis (0) maandag 

I. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : psycho-socio-
linguïstische aspecten ................ : ·F. VANDAMME 15 u. 15lh-16 

2. Interactie- en interventiemethoden in 
verband met orthopedagogiek - theorie . P. VAN OOST 60 u. 9-11 

3. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden ...................... P. VAN OOST 

~ 
60 u. 11-13 

4. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
- theori~ .......... , ................. 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. LEUSEN 
theorie •............................. Suppl. : J. WEYNE 30 u. 

8. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : klankleer en 
orthofonie ........................... M.HOEBEKE 15 u. 9-10(2) 

9. Medisch schooltoezicht - theorie ....... N. 15 u. 

L._ ---

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiedagen 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (9) = elke 4e vrijdag 
(3) = om de veertien dagen 

dinsdag 

14-16(3) 

woensdag donderdag 

17lh-18lh 
(1) 

vrijdag zaterdag 

{ 9-12 
14-18 

(9) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

A.Z. 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B: Orthopedagogiek 

Leergangen 

IÓ. Problemen uit 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. 

(1) = eerste halfjaar (*) = in groepen 

(
0

) I maandag 

30 u. 

60 u. 

(
0

) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) = om de 14 dagen 

dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

10-12(3) 

8-12(*) 14-16(*) 

zaterdag Plaats 

Prof. 
Guislain
straat, 47 



VI 
N 
\0 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkeliqgs- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie . .............. H. PICARO 60 u. 9-11 

2. Beginselen van de psychiatrie - theorie A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 

3. Biologische basis van het gedrag 
(endocrinologie) ... . ................ . E . THIERY 90 u. 14-15~ 

I 

4. Interactiemethoden - theorie ......... P. VAN OOST 30 u. 10~-11~ ! 

5. Problemen uit de psychodiagnostiek 
- partim theorie .................... P. COETSIER 60 u. 14-16 

6. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf 14-16 
- partim: school en gezin ......... . . J. QUACKELBEEN 30 u. (l) 

7. Problemen uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk N. 
-theorie .......................... (H. WILLEMAERS) 30 u. 9-10 

8. Differentiële en persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 
psychologie met oefeningen - theorie Suppl.: L. VERHOF-

ST ADT -DENEVE 45 u. 9-10Y: 

Tit. : W. DE COSTER 
9. Experimentele psychologie (2e deel) Suppl. : 

-theorie ..................... . .... R. BAEKELMANS 30 u. 16-18(1) 

10. Problemen uit de . methodologie van de -
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het w~tenschappelijk Tit. : W. DE COSTER 
onderzoek Suppl.: 14~ -16 ~ 
- partim theorie .................... R. BAEKELMANS 30 u. (l) 

14~-16~ 
- partim oefeningen .. . ............. 15 u. (2)(*) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan , 2 

Dunantiaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

(*) = in groepen 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische weteóschappen 
Richting C: Ontwikkeljngs- 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. 534 150u. 

I 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2' Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Logica en psychologie - theorie ....... D.BATENS 30 u. 16-18 

2. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming ............... G. DE BOCK 30 u. 16-18(1) 

3. Problemen uit de ontwikkelingspsycho- Tit. : W. DE COSTER 
logie - theorie ...................... Suppl.: L. VERHOF-

STADT-DENEVE 30 u. 14-16(3) 

4. Differentiele en persoonlijkheids psycho- Tit. : W. DE COSTER "' logie met oefeningen Suppl. : L. VERHOF-
11) 

15~ -16~ OI) 

- partim : oefeningen ................ STADT-DENEVE 15 u. ~ (3) 
s:: 

5. Oriëntering, scholing en herscholing t1S 
t1S 

van de gehandicapten - theorie ....... A. EVRARD 30 u. s:: ' 11-12 
11) 

"0 
6. Problemen uit de psychodiagnostiek :l 

0 
-theorie ........................... F. MUSSCHOOT 60 u. 16-17 ..c: 

11) 

.0 

7. · Oefeningen in de psychodiagnostiek (5 
0 

-partim ............................ F. MUSSCHOOT 60 u. 17-18 > 

8. Biologische basis van het gedrag 
(2e deel) ............................. E. THIERY 90 u. 11 V: -13 

9. Twee cursussen naar keuze uit de 
volgende: 
a. Problemen uit de interactie- en 

interventiemethoden met inbegrip 
van de deontologie ················ P. VAN OOST 30 u. 16 1f: -17 1h 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar . (3) = om de veertien dagen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantiaan, 2 

Dunantlaa~, ?. 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 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) 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 
deontologîe ................................. H. WILLEMAERS 30 u . . 9-11(3) "' <IJ 

OI) 

10. Drie cursussen met stages naar keuze ~ 
uit de volgende : (*) c: 

c:1S 

a. Oefeningen in de ontwikkelings- c:1S 

c: 
psychologie ................ . .. .. .. ..... . .... W. DE COSTER 90 u. 9-12(*) <IJ 9-12(4) 

"0 
::s 

b. Oefeningen in de psychologische 0 
..c: 

begeleiding ...................... . ........ . .. H. WILLEMAERS 90 u. <IJ 9-12(3) -e 
0 

c. Oefeningen in de psychologische 0 15'12-17 > 
raadpleging ................................. J . . QUACKELBEEN 90 u. (**) 

d. Oefeningen in de oriëntering, scho-
ling en herscholing van de gehandi- 10-12(**) 
capten .............................. . ........ A. EVRARD 90 u. 14-16 

e. Oefeningen in de interactie- en 
interventiemethoden ...................... P. VAN OOST 90 u. 9-12(*) 

11. Cursussen naar keuzè zie p. 534 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 

Dunantláan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
/ 

Dunantlaan, 2 

. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

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 Dunantlaan, 2 

2. Beginselen van de neuropathologie in Tit.: 
verband met het menselijk gedrag H. VANDER EECKEN 16llz-18llz A.Z. 
-theorie ........................... Suppl. : J. DE REUCK . 30 u. (2) Aud. B 

3. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
-theorie ........................... SCHAEPDRYVER 30 u. 17-18 A.Z. 

VJ 

4. · Beginselen van de fysiopathologie Tit.: I. LEVSEN Q) 
OI) 

-theorie ........................... Suppl. : J. WEYNE 30 u. 14-16(3) ~ A.Z. 

Drie cursussen met stages uit de 
s:: 

5. (U 
(U 

volgende : ( + ) s:: 
a. Oefeningen in de ontwikkelings-

Q) 

"0 

psychologie ....................... W. DE COSTER 45 u. 9-12(*) ::s 9-12(4) Dunantlaan, 2 0 
..c: 
Q) 

b. Oefeningen in de psychologische .0 

begeleiding ..... ~ .................. H. WILLEMAERS 45 u. 9-12(3)(*) 
(5 9-12(3)(*) Dunantlaan, 2 0 
> 

c. Oefeningen in de psychologische 9-12(6) 
raadpleging ....................... J. QUACKELBEEN 45 u. 14-18 Dunantlaan, 2 

d. Oefeningen in de oriëntering, 9-12 
scholing en herscholing 14-16 
van gehandicapten ................. A. EVRARD 45 u. (9) Pasteurlaan, 2 

e. Oefeningen in de interactie- en 
interventiemethoden ................ P. VAN OOST 45 u. 14-17(*) Dunantlaan, 2 

6. Cursussen naar keuze zie p. 534 ' 150u. 
-

' 
~en gespreid over 2e en 3e licentie als 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 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDA~OGISCHE 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. 

~ Andere cursussen naar keuze die niet als 
verplichte cursus gedoceerd worden : 

1. De biologische basis van het gedrag, 
aanvullingen ......................... I E. THIERY 

2. Documentatie over wetgeving en regle
mentering in verband met psycholo-
gische praktijk ....................... I R. DE MEYER 

3. Klankleer en orthofonie ............... I M. HOEBEKE 

45 u.l I 9-lOYz 

15 u.l I 11-12(2) 

30 u.l 9-10(1) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Blandijnber~, 2 
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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 

I. 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~ . - Pasteurlaan, 2 

3. 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 

5. Stage en oefeningen in de socio-psycho- -
logie van de reclame en verkoop (*) .... P . COETSIER 90 u. Pasieurlaan, 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. 16-18(1) Dunantiaan, 2 

je eerste licentie. 
de 1•, 2• en 3• licentie, met een totale studieduur van tenminste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag dondüdag vrijdag zaterdag 

8. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip 
van de deontologie van het wetenschap-
pelijk onderzoek 14lh-16lh 
- theorie (**) ...................... Tit.: 30 u. (I) 

W. DE COSTER 
Suppl.: 14lh-16% 

- oefeningen (**) ................... R. BAEKELMANS 15 u. (2)(*) 

9. Nijverheidsnatuurkunde : 
a. partim : koelprocessen, luchtcondi-

tioneren, droogprocessen (**) .... .. 30 u. 
P. MOERMAN ,....___ 15-17 

b. partim: elektronica (**) ........... 30 u. 

10. Personeelsbeleid - theorie ....... • ... F. MUSSCHOOT 30 u. 9-10 

11. Organisatiepsychologie - theorie ..... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12(1) 

12. Arbeidsstudie 
- partim theorie .................... 20 u. 

F. MUSSCHOOT 12-13 I 
- partim oefeningen -.......... -: ..... 10 u. 

13. Stage en oefeningen in personeels-
beleid ( +) .......................... F. MUSSCHOOT 90 u. 

I 

-

(theorie en oefeningen) . 
( +) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 

Plaats 

I 

Dunantiaan, 2 

Coupure 
Links, 653 · 

Dunantiaan, 2 

Dunantiaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaari, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
~chting D : Bedrijfspsychologie 

14. 

-
15. 

-
16. 

-
17. 

h 
19. 

Leergangen 

Stage en oefeningen in de organisatie-
psychologie ( + ) .................... . 

Problemen uit de psychologische raad
pleging in gezin, school en bedrijf 
--:- partim bedrijf ................... . 

Problemen uit de geschiedenis van de 
psychologie - theorie (**)(***) ....... · 

Stage en oefeningen in de psycholo
gische raadpleging in het bedrijf ( +) .. 

Cursussen naar keuze zie p. 542 

Van de studenten die de research
afdeling volgen wordt verwacht dat zij 
na de 1 e licentie kunnen programmeren 
in FORTRAN en PL/1. 

Titularis (0) maandag 

F. MUSSCHOOT 90 u. 

J. QUACKELBEEN 30 u. 

J. QUACKELBEEN 30 u. 

J. QUACKELBEEN I 90 u.l I 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar . 

dinsdag I woensdag I donderdag I 

14-16 
(1) 

9-10 . --

--

vrijdag I zaterdag I Plaats 

Dunantiaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

( +) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 
(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgen gespreid over de te, 2e 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 
-theorie ........................... E. LEBOUCQ 30 u. 9-10 Mageleinstr., 76 

2. Tewerkstelling en arbeidsvoorziening, 
met oefeningen ...................... P. COETSIER 15 u. 10 -11 Pasteurlaan, 2 

3. Uni- en multidimentioneh! schaal- N. (M.L. VAN 9-12 
methoden, met oefeningen (**)(***) .... HERREWEG HE) 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) Pastemlaan, 2 

6. Differentiële en persoonlij kheidspsycholo- Tit. : W. DE COSTER 
gie met oefeningen Suppl. : L. VERHOF-
- partim theorie ..................... ST ADT -DENEVE 45 u. 9-10Y: Dunantlaan, 2 

15'14 -16 14 
- partim oefeningen ................. 15 u. (3) Dunantiaan, 2 

Tit. : W. DE COSTER 
7. Problemen uit de experimentele Suppl.: 

psychologie - theorie ....... . · ........ R. BAEKELMANS 45 u. 10-12(1) 14-15(2) Dunantlaan, 2 

Tit. : W. DE COSTER 
8. Problemen uit de ontwikkelings- Suppl.: L. VERHOF-

psychologie - theorie (**) ............ ·ST ADT -DENEVE 30 u. 14-16(3) Dunantlaan, 2 

(1) == eerste halfjaar (2) == tweede halfjaar (3) == om de veertien dagen(8) elke 4• vrijdag (0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over 

verschillende studiejaren ( +) == één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de 2• semester van de 1 e licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens 
de 2• licentie, zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt (*) == in groepen 
(**) == zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgen gespreid over de te, 2• en 3• licentie, met een totale studieduur van tenminste 210 u ui 

(theorie en oefeningen) 
(***) == verplichte cursus vo~r de studenten van de specialisatie research-psychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensd~g donqerdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Problemen uit de psychodiagnostiek -
partim theorie ...................... F. MUSSCHOOT 60 u. 16-17 Dunantlaan, 2 

10. Oefeningen in de psychodiagnostiek -
partim ........... . ................. F. MUSSCHOOT 60 u. 17-18 Dunantlaan, 2 

11. Stage en oefeningen in personeels-
beleid ( +) .................... ... ... F. MUSSCHOOT 90 u. 9-12 Dunantlaan, 2 

14-18 
12. Stage en oefeningen in de organisatie- (10(7) 

psychologie ( + ) ..................... F. MUSSCHOOT 90 u. Dunantiaan, 2 

13. Stage en oefeningen in de psycholo- 9-12 
gische raadpleging in het bedrijf ( +) .. J. QUACKELBEEN 90 u. 14-I8 

, (10)(6) Dunantlaan, 2 

14. Inleiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid 
- partim: inleiding tot het bedrijfs- St. Pietersnieuwstr., 

beleid ........................... A. VLERICK 30 u. 13Vz -I5 Vz (1) 49 

- partim : inleiding tot de economie .. M. VAN 
MEERHAEGHE 30 u. 14-16(1) Univ., 2 

15. Beginselen van de psychiatrie - theorie . A. EVRARD 60 u. 12-13 12-13 Pasteurlaan, 2 

16. Cursussen naar keuze zie p. 542 

(7) = elke 2e vriJdag (6) = elke Ie vrijdag 
Ie licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens de 2e licentie, 

zodanig dat elke student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



VI 
~ 
0 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis ( 0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag zaterdag Plaats 

I. Logica en psychologie - theorie(**)(***) D. BATENS 30 u. 16-18(1) Rozier, 44 

2. Kennisleer - theorie '(* *) .............. D. BATENS 30 u . 10-11 Rozier, 44 

3. Gevallenstudie uit de socio-psychologie 
van het bedrijfsleven met inbegrip van 
de deontologie - theorie ............. . P . COETSIER 15 u. Dunantiaan , 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> Dunantiaan, 2 

5. Oefeningen in de psychodiagnostiek - 9-12 
partim ............................. P. COETSIER 60 u. -

14-18(8) Dunantiaan , 2 

6. Moderne onderwijssystemen, theorie(**) A. DE BLOCK 30 u. 11-12 Dunantlaan, 2 

7. Docimologie (**) ................ .. . ... ..... . .. A. DE BLOCK 30 u. 10-11 Dunantlaan, 2 

8. Psychologische antropologie, theorie(**) W. DE COSTER 15 u. 8-9(1) Dunantiaan, 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) I Pasteurlaan, 2 

11. Methodologie van het organisatie- 9-12 
onderzoek - theorie (I*)(***) . . ....... F. MUSSCHOOT 30 u. 14-18(7) Dunantlaan, 2 

ursus eventueel te spreiden over verschillende studiejaren (7) = elke 2e vrijdag (8) = elke 3e vrijdag (9) = elke 4e vrijdag 
en uit de met .(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1 e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(***) = verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Gevallenstudie uit het personeelsbeleid 
met inbegrip van de deontologie , theorie F. MUSSCHOOT 15 u. Dunantlaan, 2 

{ 9-12 
13. Gevallenstudie uit de organisatie- 14-18(7) 

psychologie met inbegrip van de 
deontologie - theorie .. . .. ... . ...... . . F. MUSSCHOOT 15 u. Dunantiaan, 2 

14. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de deonto-
logie, partim school en gezin (**) ..... J . QUACKELBEEN 30 u. Dunantlaan, 2 

15. - Gevallenstudie uit äe psychologische 
raadpleging met inbegrip van de 9-12 
deontologie, partim bedrijf ........... J . QUACKELBEEN 15 u. 14-18(6) Dunantlaan, 2 

16. Pr~blemen uit de psychologische raad-
' pleging in gezin, school en bedrijf, 

partim : school en gezin - theorie (**) J. QUACKELBEEN 30 u . Dunantlaan , 2 . 
17. Problemen uit de psychologische bege-

leiding in gezin, school en werk-
theorie (**) .............. . .......... H. WILLEMAERS 30 u. 9-10 Dunantiaan, 2 

18. Gevallenstudie uit de psychologische ; 
begeleiding met inbegrip van de 
deontologie (* *) .......... . . .. ....... H. WILLEMAERS 30 u. na afspraak Dunantlaan, 2 

19. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie (**) . . ..... . .... H. PICARO 60 u. 9-11 Hoveniersberg, 4 

(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met (**) gemerkte, te volgen gespreid over de te, 2e en Je licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 



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 (**) J.L. PANNIER 

Tit.: 

30 u. 

21. Beginselen van de neuropathologie toe-I H . VANDER EECKEN 
gepast op het menselijk gedrag (**) .... . Suppl.: J. DE REUCK 130 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 
v.. van ten minste 90 uur (theorie en oefeningen 
i!3 samen) met goedkeuring van de raad van de 

faculteit. 

10-12(2) 

16%-18'h(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) 
1 •, 2e en 3• licentie, met een totale studiejaar van ten minste 210 uur 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

l e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

I. Kennisleer -theorie .. . ............... I D. BATENS 

2. Historiek en grondslagen van de sociale 
agogiek 
- partim theorie .................... I G. DE BOCK 

- partim oefeningen ............... . 

3. Theorie en praktijk van de wetgeving 

30 u. 

30 u. 14-15 

60 u. 
10-12 

op de jeugdbescherming met oefeningen I G. DE BOCK 30 u. I 16-18(1) 

4. Interactiemethoden ................. . 

5. Differentiële en persoonlijkheidspycho
logie met oefeningen - partim theorie .. 

6. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen 
- partim theoriè ................... . 

7. -Axiologie .......................... . 

8. Beginselen van de psychiatrie - theorie 

9. Doelstellingen en taxonomieën in de 

P. VAN OOST I 30 u. 

Tit. : W. DE COSTER 
Suppl.: L. VERHOF-
STADT-DENEVE I 45 u . 

Tit.: 
W. DE COSTER 
Suppl.: 
R. BAEKELMANS 

J. KRUITHOF 

A. EVRARD 

30 u. 

60 u. 

60 u. 

onderwijskunde ................ . .... I A. DE BLOCK 30 u. 

10. Cursussen naar keuze zie p. 537 t.e.m. 
539 

12-13 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

10-11 

IO Y2- 11 ~ 

9-IOY2 

op afsp raak(6) 

9-10 

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (6) = cursus gegeven om de 2 jaar- niet in 83-84 

14~- 16 Y2 
(I) 

12-13 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantiaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 2 
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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 
- partim theorie ..................... 
a. studie van de sociale diagnose ....... G. DE BOCK 3d 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 optie voor 
de student 

.. a. betreffende partim de exagogische 
praktijk ........................... 60 u. 10-12 

b. betreffende partim de anagogische 
praktijk ........................... 60 u. 10-12 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student 
a. betreffende de exagogische praktijk .. G. DE BOCK 90 u. 8-12(6) 

Tit.: G. DE BOCK 
b. betreffende de anagogische praktijk .. Suppl.: W. F ACHE 90 u. 14-18(6) 

4. Problemen uit de ontwikkelingspsycho- Tit. : W. DE COSTER 
logie - theorie ................•........ Suppl.: L. VERHOF-

ST ADT -DENEVE 30 u. 14-16(3) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus ev!!ntueel gespreid over verschillende studiejaren 
(6) = individueel te bepalen (3) = om de 14 dagen 
(2) = 2e halfjaar elke 2e en 4e donderdag van de maand 

Plaats 

Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

PasteurJáan, 2 

Dunantlaan, 2 
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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 

5. Problemen uit de interactie- en 
interventiemethoden .............. . .. P. VAN OOST 30 u. l6 lf2- l7 lf2 

6. Wereldbeschouwing "ideologie en Tit.: J. KRUITHOF 
denkvormen ...... : ....... . ........ . Suppl.: H. VAN DEN 

ENDEN 30 u . na afspraak(5) -

M.L. 
7. Sociale pedagogiek - partim oefeningen VAN HERREWEGHE 30 u. 9-10 

- partim theorie .... M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 9-10 

8. Maatschappelijk opbouwwerk ......... M. VAN 
VAERENBERGH 30 u. 11-12 

9. Motivering en doelstellingen in de M.L. VAN 
pedagogiek .. . ......... . ....... . . . .. HERREWEG HE 30 u. 15-16 

10. Cursussen naar keuze zie p. 547 t.e.m. 
549 

-

(5) = cursus om de 2 jaar gegeven - wel in 83-84 

Plaats 

Dunantlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., l 

Hoveniersberg, 4 

H . Dunantl., 1 
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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 

' 
Systeemleer en informatieleer toegepast 
op de agogische wetenschappen - theorie D.BATENS - 60 u. 9-11 

Problemen van planning en beleid in de 
sociale agogiek Tit. : G. DE BOCK 
- partim theorie ..................... Suppl. : W. FACHE 30 u. 9-11 

- partim oefeningen met optie voor de 
student ........................... 

a. betreffende de exagogische praktijk .. 60 u. 10-12 

b. betreffende de anagogische praktijk 60 u. 10-12 

Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student 
a. betreffende de exagogische praktijk .. G. DE BOCK 90 u. 8-12(6) 

b. betreffende de a~agogische praktijk 90 u. 14-18(6) 

Problemen uit de wiskundige en statis-
tische methoden - theorie ············· H. PICARO 30 u . 10-12(1) 

Cursussen naar keuze zie p. 547 t.e.m. 
549 

- ------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (6) individueel te bepalen 

Plaats 

··-

Rozier, 44 

Pasteurlaan, 2 

-
-

Pasteurlaan, 2 

Hoveniersberg, 4 
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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 dondetdag 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. CALEW AERT 45 u. 11-12 ~ 

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. 15~-16 

6. Psychopathologische criminele 
profylaxe ............................ P. GHYSBRECHT 15 u. 15-15~ 

7. Sociale criminele profylaxe ............ R. DIERKENS 30 u. l5 1h- 16 ~ 

8. Psychologische aspecten van de ruimte- M. VAN 
lijke ordening met praktische oefeningen VAERENBERGHE 30 u. 9-11(2) 

~4) (2) = tweede halfjaar 
(

0
) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studieJaren 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 2 

Univ., 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Apothee~str., 1 

Univ., 8 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandqg dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9. Gezinspedagogiek • •••••••••••• 0 ••••• 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) ....... . N. 45 u. 17-18Y2 

12. Grondige studie van de 
communicatiemedia ............. . .... N. 60 u. 15V!-17Y2 

13. Logica en psychologie ............... D. BATENS 30 u. 16-18(1) 

14. De inrichting en techniek van het 
informatiewezen met bezoeken aan 
instellingen ............ . .... ...... .. N. 60 u. 13Y2 -15Y2 

15. Muziekgeschiedenis .................. J. BROECKX 45 u. 16-18(1) 

16. Inleiding tot de voornaamste moderne Tit.: A.BOLCKMANS 
literaturen .......................... Suppl.: R. VERVLIET 45 u. 14-15Y2 

17. Actuele problemen uit de pedagogiek .. M.L. VAN 
HERREWEG HE 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. 17-18V! 

(l) eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(

0
) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Dunantlaan, 2 

Univ., 8 

Univ., 8 

Rozier, 44 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 1 

Prof. 
Guislainstr., 4 7 

Pastemlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Univ., i 
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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 

(1) = 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 

te Licentie in de psychologische en pedagogische' wetenschappen 
Richting F: Theoretische en Experimentele Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Kennisleer - theorie .......................... D. BATENS 30 u. 10-11 

Tit.: W. DE COSTER 
2. Problemen uit de meettheorie ............. Suppl.: 

R. BAEKELMANS 30 u. 11-13(2) 

3. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 141h-16 1h 
- partim theorie . , ............................ W. DE COSTER 30 u. ( 1) 

14Yz-16Yz 
- partim oefeningen .... .-................... 15 u. (2)(*) 

4. Differentiële persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER 
psychologie met oefeningen - theorie .... Suppl. : L. VERHOF-

STADT-DENEVE 45 u. 9-IOYz 

Tit. : W. DE COSTER 
5. Experimentele psychologie (2e deel) Suppl.: 

-theorie ....................................... R. BAEKELMANS 30 u. 16-18(1) 

6. Biologische basis van het gedrag 
(endocrinologie) ............................... E. THIERY 90 u. 14-15Yz 

7. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie ........................ H. PICARO 60 u. 9-11 

8. Beginselen van de psychiatrie - theqrie :. A. EVRARD 60 u. 12-13 12~ 13 

9. Cursussen naar keuze zie p. 552 ........... . 210u. 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting ...................... 90 u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = in groepen 

. 

Plaats 

Rozier, 44 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Hoveniersberg, 4 

Pasteurlaan, 2 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(0) 
(1) 

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. VÉRHOF-

STADT-DENEVE 30 u. 10-12(2) Dunantlaan, 2 

Problemen uit de experimentele Tit. : W. DE COSTER 
psychologie - theorie .. .... . .............. . ... Suppl.: 

R. BAEKELMANS 45 u. 10-12(2) 14-15 Dunantlaan, 2 

Oefeningen met stage in de Tit. : W. DE COSTER 30 u. 
experimentele psychologie ...... . ........... Suppl.: ~ 

R. BAEKELMANS 90 u . 10-13 Dunantlaan, 2 

Differentiële en persoonlijkheids- Tit. : W. DE COSTER . 
psychologie met oefeningen - Suppl. : L. VERHOF- 15 '4 -16 '4 
partim oefeningen ...... . .. ......... . ...... . .. STADT-DENEVE 15 u. (3) Dunantlaan, 2 

Methodologie van het organisatie- 9-12(7) 
onderzoek - theorie .......................... F. MUSSCHOOT 30 u. 14-18 Dunantlaan, 2 

Biologische basis van het 
gedrag (2e deel) - theorie ....... ............ E. THIERY 90 u. 1B~-13 Dunantlaan, 2 

Bijzondere problemen uit de statistiek 
en de waarschijnlijkheidsleer . .. ... .. ...... H. PièARD 30 u. 9-10 Hoveniersberg, 4 

Problemen uit de geschiedenis van 
de psychologie - theorie .. . .... . ............. J. QUACKELBEEN 30 u. 1P4 -12'4 Dunantlaan, 2 

Uni- en multidimentionele schaal- N. (M.L. VAN 
methoden met oefeningen .................. HERREWEG HE) 30 u. 9-11(1) Pasteurlaan, 2 

Cursussen naar keuze zie p. 552 ............ 

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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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F: Theoretische en Experimentele psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. Oefeningen met stage in de experimen-
tele psychologie ................................. W. DE COSTER 60 u. - 10-13 

2. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
- theorie .......................................... SCHAPEDRYVER 30 u. 17-18 

3. Beginselen van de fysiopathologie - Tit. : I. LEUSEN 
theorie ............................................. Suppl. : J. WEYNE 30 u. 14-16(3) 

Tit.: 
4. Beginselen van . de neuropathologie in H. VANDER EECKEN 

verband met het menselijk gedrag ......... Suppl.: J. DE REUCK 30 u. 16~-18~(2) 

5. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting ....................... 90 u. 

I 

6. CurSJISSen 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, 
aanvullingen ....................... . .............. E. THIERY 45 u. 9-10ih 

- De klankleer en de orthofonie .............. M. HOEBEKE 30 u. 9-10 

- Documentatie over wetgeving en regie-
mentering in verband met psychologische 
praktijk ........................................... R. DE MEYER 15 u. 11-12(1) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studieJaren 
(2) = tweede halfjaar (1) = eerste halfjaar (3) = om de 14 dagen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 
Aud. B 

Dunantlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 2 



VI 
VI 
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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 · woensdag donderflag vrijdag zaterdag 

1. ProefQndervindelijke opvoedkunde ..... M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 17-19(1) 

2. Geschiedenis van de opvoedkunqe ...... K. DE CLERCK 60 u. 17-19(2) 

3. Algemene methodiek ..... ... ......... A. DE BLOCK 60 u. 11-12 

4. 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 45 u. 14%-16 

b. voor de examinandi van de richtingen 
"Ontwikkelings- en klinische psycho-
logie" en "Theoretische en experi-
mentele psychologie": 
psychologische vakken - theorie Tit. : A. DE BLOCK 
en oefeningen ..................... Suppl. : J. HEENE 20 u. 10-11 (1) 

c. voor de examinandi van de richting 
"Bedrijfspsychologie": de bedrijfs-
psychologie - theorie en oefeningen .. F. MUSSCHOOT 20 u. 17-18 

d. voor de examinandi van de richting Tit . : G. DE BOCK 20 u. 11-12(2) 
"Sociale agogiek" : de sociaal Suppl. : W. F ACHE 
agogische vakken theorie en 
oefeningen ............ .. . . ........ 

(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de Je Licentie 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

H. Dunantl.,. 3 I 
Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 2 

H. Dunantl., 3 

I 

I 

Dunantlaan, 2 

Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 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 ·woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

5. Stage in de verschillende afdelingen 
van het hoger niet-universitair 
onderwijs -
a . voor de richtingen pedagogiek 

L. VAN LEÉMPUT en orthopedagogiek ............. .. . 90 u. 14-17 

b. voor de richtingen ontwikkelings-
en klinische psychologie en 
experimentele en theoretische Tit. : A. DE BLOCK 16112-17'14 
psychologie ....................... Suppl. : 1. HEENE lO u. (2) 

c. voor de richting bedrijfs-
psychologie ....... . , .............. F. MUSSCHOOT lO u . 17-18 

Tit.: G. DE BOCK 
d. voor de richting sociale agogiek . . .. . Suppl.: W. FACHE lO u. 11-12(1) 

... 

, 
/ 

(
0

) totaal aantal uren per cursus 
(•) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de 3c Licentie 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

Plaats 

H. Dunantl., 3 

Dunantlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 2 



VI 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije .Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag - Plaats 

14-19 . 
I. Speciale cyclus in de socio-psychologie van Laboratorium voor Toegepaste Psychologie, Tel. 24.02.24 

het bedrijfsleven (1) ............. . ................... P. COETSIER 300u. Duur van de cyclus: 2 jaar Pasteurlaan, 2 ·---· 
1' Stage (3) (5) ............................... .' ........... één jaar full-time stage 

2. Speciale cyclus in de schoolleiding en -bege-
I J 14-19 f I I 

Seminarie en Laboratorium voor Didactiek, Tel. 25.41.00 
leiding ( 1) .. . ....................................... .... A. DE BLOCK 300u. Duur v.d. cyclus: 2 jaar Dunantlaan, 2 

2' Stage (3) ........... . ................................... één jaar full-time stage 

3. Speciale cyclus in de ontwikkelingspsycholo- I I 17-20 I I I 10-12 
gie ........................................................ verdere inlichtingen bij de titularis Seminarie en Laboratorium 
genese van de persoonlijkheid en beïnvloe- voor Experimentele, Differentiële en Genetische Psychologie 
dingstechnieken (1) ................................ .. . W. DE COSTER 300u. Tel. 25.41.00 - Duur van de cyclus: 2 jaar Dunantlaan, 2 

3' Stage (3) ....... . .......................... . ............ één jaar full-time stage 

I I 14-17 I I I .. na afspraak met de titularis 
4. Speciale cyclus in Counseling: Laboratorium voor Toegepaste Psychologie - Tel. 25.41.00 

psychoanalytische perspectieven . ....... . ........ J.QUACKELBEEN 300u. + 1 avond cartel-werking - Duur van de cyclus : 2 jaar Dunantlaan, 2 

4' Stage .......... _. ......................................... één jaar full-time stage 

I I 14-17 I I I 
Seminarie en Laboratorium voor Psychologische 

5. Speciale cyclus over Psychologische, sociale- M.-L. VAN en Experimentele Pedagogiek - Tel. 25.66.50 
en Experimentele pedagogiek (1) ................ HERREWEG HE 300u. Duur van de cyclus: 2 jaar H. Dunantlaan, 3 

5' Stage (3) .................... . .. ... .. ........ . .. . .. . .... één jaar full-time stage 
--

(
0

) = totaal aantal uren gespreid over twee jaar (1) = 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 respektieve
lijke cursussen, bekomen, naast èen getuigschrift van postuniversitaire opleiding, een post-graduaat-specialisatie-getuigschrift (5) = deze studenten kunnen eventueel 
na afspraak, de theoretische lessen in één jaar volgen (6) = worden eveneens toegelaten: doctors in de genees-, heel- en verloskunde, met specialisatie in de psychiatrie. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

6. Speciale cyclus in de interactionele psycholo- elke 1 e, 2e en Je vrijdag van de maand 
gie: interactionele en cognitief behavioristische 

I I I I 9-11 I interventies ............................................. P. VAN OOST 300u. 14-17 H. Dunantlaan, 2 
6' Stage (3) ....... . ...................... . ................ één jaar full-time stage 

7. Inleiding tot de data-verwerking (4) ............ G. PLANCKE- 10u. 
SCHUYTEN - na afspraak (2) H. Dunantlaan, 1 

7' Praktische oefeningen ... .. ....... .. ................ 20u. 

8. Internationale instellingen en onderwijs (4) ... H. VAN DAELE 30 u. na afspraak H. Dunantlaan, 2 

9. Vredespedagogiek (4) ...... . .. . ..................... H. VAN DAELE 30 u. na afspraak H. Dunantlaan, 2 

(
0

) = totaal aantal uren gespreid over twee jaar (1) = 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 respektieve
lijke cursussen, bekomen, naast een getuigschrift van postuniversitaire opleiding, een post-graduaat-specialisatie-getuigschrift (5) = deze studenten kunnen eventueel 
na afspraak, de theoretische lessen in één jaar volgen · (6) = worden eveneens toegelaten: doctors in de genees-, heel- en verloskunde, met specialisatie in de psychiatrie. 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

(K.B. van 25 september 1969) 

Coupure Links 653- Tel. 23 69 ól 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Landbouwwetenschappen verleent de volgende wettelijke 
en wetenschappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- ·Licentiaat in de landbouwontwikkeling (*) 
- Gevorderde studies in de landbouwontwikkeling (*) 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs) 
- Doctor in de landbouwkundige wetenschappen 
- Getuigschrift van speciale studiën in de fytojarmacie 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 l965, omvat: 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de kandi
daat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen voor die tot 
verschillende ~isciplines behoren, waaronder de kandidaat mag kiezen; 

2° 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 de volgende: het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden zijn lahds
taal als tweede taal te kiezen; 

4 o de algemene geschiedenis; 

5° de geschiedenis van België; 
6° de aardrijkskunde; 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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7.0 de rekenkunde; 
8 o de algebra; 
9° de vlakke meetkunde; 

10° qe meetkunde der ruimte; 
11 o de rechtlijnige driehoeksmeting; 
12° de natuurkunde; 
13 ° de scheikunde; 
14° de biologie. 

2. - Het peil van de kennis vereist voor elk 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 
diplomä's zijn vrijgesteld van de ondervraging over: 
1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. I; 
2° één van de hiernavolgende groep vakken: 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7 o 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 door 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° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische gra
den 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 wetten 
op het toekennen van de academische graden en het programma van de uni
versitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, hetwelk toegang 
verleent tot het examen van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte; 

e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kandidaat in 
de handelswetenschappen; 

f) aanvaard getuigschrift van moderné humaniora (economische afdeling); 
g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moedertaal-geschiedenis; 
h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

Frans-geschiedenis; 
i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

Nederlands-Engels; 
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k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling wis .. 
kunde, wiskunde-economische wetenschappen of wiskunde-fysica; 

1) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
wetenschappen-aardrijkskunde; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letterkundige vak
ken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onderwijs in 
de letterkundige vakken in de middelbare scholen; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaanse talen 
in de middelbare scholen of diploma van regentes vo.or het onderwijs in de 
Germaanse talen in de middelbare scholen; 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de wetenschappelijke 
vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onder
wijs 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 ° 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 com
missie. 

B. Tot de wetenschappelijke graden van: 

1. geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs): 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van ingenieur uit
gereikt door een door de Staat erkende Faculteit van de Landbouw
wetenschappen; 

. 2. doctor in de landbouwkundige wetenschappen: zij die sedert tenminste twee 
jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouwkundig ingenieur 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 ingenieur of natuurkundig 
ingenieur, uitgereikt door een Belgische universiteit of 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 -
gelijkgesteld~ inrichting, of door een examencommissie van de:staàt waar
van sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

4. gevorderde studies in de landbouwontwikkeling: cfr. B3 hierboven. 

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 wettelijke 
graden van landbouwkundig ingenieur en/ of ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee studiejaren en twee examen
gedeelten. 

b) Landbouwkundig ingenieur. . 
Het examen voor de graad van landbouwkundig ingenieur omvat de voigende 
vakken: 
B1 - 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; 
BlO- fytotechnie; 
B 11 - waters en bossen; 
B12 - tuinbouw; 
B13 - plantenbescherming; 
B14- boerderijbouw; 
B15 -landbouweconomie en landbouwsociologie; 
B16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke
lingslanden; 
B17 - ruimtelijke ordening; 
B18- wetenschappen van .de bodem; 
B 19 - toegepaste plantkunde; 
B20- toegepaste dierkunde; (toegepaste hydrobiologie); 
B21 - voeding en dieetleer; 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie jaar stu
die. 
De examinandi moeten bif 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 vóor de scheikunde en de landbouw
industrieën omvat de volgende vakken: 
C 1 - 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 aspec
ten van één der voornoemde vakken of van de technologie van een landbouw
nijverheid. 

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 proefschrift over een vraagstuk dat verband houdt met één der vakken, 
die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen. 

e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige wetenschappen. 

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 inge
nieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 
Het omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een proefschrift en van 
een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een openbare les. 

f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs.) 

Het examen omvat: 
1 o De orgáriisatie 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 getuigschrift 
bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn professor in 
de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor 
hoger technisch onderwijs. 

pe examinandi moeten twee openbare lessen houden over onderwerpen, die 
vooraf door de examencommissie aangeduid worden en gekozen zijn uit het pro
gramma der inrichtingen voor hoger technisch onderwijs (landbouwonderwijs). 

Het examen voor de graad van geaggregeerde kan terzelfdertijd afgelegd worden 
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 studie. 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraagstuk dat 
verband houdt met de leerstof. 

h) Licéntie 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. V oor de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 
Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, 
een aantal cursussen ten belope van maximum 300 u. theorie en praktische oefe
ningen vervangen 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. 
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 indienen 
over een vraagstuk dat behoort bij een of meer van de cursussen van hun leer
plan. Deze verhandeling moet aan de examencommissie voor de door haar vast te 
stellen datum worden voorgelegd. 

i) Gevorderde studies in de landbouwontwikkeling 
Het leerplan van de gevorderde studies in de landbouwontwikkeling omvat een 
aantal cursussen en praktische oefeningen, ten belope van tenminste 500 uur 
theorie en praktische oefeningen in totaal, verplicht te kiezen uit diverse leerplan
nen 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 Rijks
universiteit 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 belope van maximum 120 u. theorie en praktische oefeningen 
vervangen worden door een of meerdere cursussen van gezamenlijk, tenminste 
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. 
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 waarvan 
toegang tot de gevorderde studies in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 
Het diploma tot het behalen van het diploma van gevorderde studies in de 
landbouwontwikkeling is het voorwerp van ten minste één jaar studie en een enig 
examen. 
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In het hiernavolgend lesrooster zijn de vakken als volgt aangeduid: 

Landbouwkundig ingenieur 

Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie van de biologie; 
B2 Wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke produktie; 
B4 lngenieurstechnieken; 
B5 Industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen; 
B6 Economie. 

Bijzondere vakken 

B7 Algemene landbouw; 
B8 Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken. 
B9 Veeteelt; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

BlO Fytotechnie; 
B 11 Waters en bossen; 

richting a) Bosbouw; 
b) Ontwikkelingslanden; 
c) Natuu.rbeheer; 
d) Houttechnologie; 

Bl2 Tuinbouw; 
Bl3 Plantenbescherming; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

Bl4 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies; 

b) Cultuurtechniek; 
c) Tropische streken; 

Bl5 Landbouweconomie en landbouwsociologie; 
richting a) Landbouw; 

b) Tuinbouw; 
Bl6 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikkelings

landen; 
Bl7 Ruimtelijke ordening; 
Bl8 Wetenschappen van de bodem; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

Bl9 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; 
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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 func;lamentele en toegepaste aspec
ten van één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of van de techno
logie van een landbouwnijverheid. 

Cl Theoretische en fysische scheikunde; 
C2 Analytische scheikunde; 
C3 Organische en biologische scheikunde; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
CS Industriële biologie en industriële microbiologie; 
C6 Industriële natuurkunde; 
C7 lngenieurstechnieken; 
C8 Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 

Gezien er gevoelige WIJztgmgen, door herstructuratie, te verwachten 
zijn, moeten de uurroosters vergeleken worden met de planning, die ad 
valvas, in de faculteit zal bekend gèmaakt worden. 
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Vl 
0\ 
Vl 

I. 

1, 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

(*) 

F~CULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Beschrijvende meetkunde, analytische 
meetkunde en beginselen van de 
infinitesimaalanalyse ............ . ................... G. VANSTEENKISTE 12-13(1) 

Praktische oefeningen .................. . ........... G. VANSTEENKISTE 10-13 

Algemene natuurkunde ( 1 • deel) ......... . ....... R. BOUCIQUE 8%-1 0(2) 8%-10 

14-17 
Praktische oefeningen .............................. R. BOUCIQUE (*)(2) 

N. (G. VAN ~ 

Algemene scheikunde (1• deel) . .. . ............... DER KELEN) 10-11% 10-ll% 

N. (G. VAN 
Praktische oefeningen ................. . ............. DER KELEN) 14-18 

Beginselen van kristalkunde en bodem- N. (M. VAN 
mineralogie ............................ . ............... RUYMBEKE) 10%-12% (30 uur /jaar) 

- N. (M. VAN 
Praktische oefeningen .............................. RUYMBEKE) (30 uur /jaar) 

Beginselen van de dierkunde (1 • deel) ..... .. ... A. GILLARD 14-16(1) 

Praktische oefeningen ........ , .. ................... A. GILLARD 114-18(1)(*) 16-18(1) 
(30 uur/jaar) (*) 

Plantkunde (1 e deel: morfologie en 8Vz -10 
systematiek) .. ...... ~ .~ .... :":": ......................... W. VAN COTTHEM (1) 

p k. h f . ~ ~ ' ra tlsc e oe emnge!l ·;;::.: i·; ............... •. · . · · · · · W. VAN COTTHEM 14%-17(1) (75 uur) 14%-17(2) 

J ;; ; ) • l i -i ; . ' ... ~ 

in groepe~ (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

16-18 · Coupure, 653 

Coupure, 653 

Rozier, 44 

8%-11% --
(2)(*) Rozier, 44 

Led., 35 

Led., 35 

14-16 Coupure, 653 

15-18(*) Coupure, 653 

Coupure, 653 

10%-12% 
(*) Coupure, 653 

8%-10 
(1) Led., 35 

Led., 35 

I 



Vl 
0"1 
0"1 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag j woensdag donderdag 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ............. P. COETSIER 10Y2 -12(2) 

-
2. Beginselen van staats- en sociale 9Y2 -11(1) 

huishoudkunde ........................................ A. VERKINDEREN 15-16% (I) 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening, de wiskundige statistiek en 
de biometrische wetten ............................. G. VANSTEENKISTE 8Y2-10(2) 

3' Praktische oefeningen ............ . ................. G. VANSTEENKISTE 8%-9% (2) 
~ 

4. Systeemdynamica .................................... G. VANSTEENKISTE 8Y2 -9Y2 (1) 

4' Praktische oefeningen .............................. G. VANSTEENKISTE 9Y:z- 101/2 (1) 

5. Mechanica: cinematica, statica, dynamica .... W. WIEME 

5' Praktische oefeningen ................ . ............. W. WIEME 11Y2 -12Y2(2) ' 

11Y2 -13(1) 8Y2 -10(1) 
6. Algemene natuurkunde (2e deel) ........... . ..... R. BOUCIQUE 10-11% (2) 

6' Praktische oefeningen .............................. R. BOUCIQUE 8% -11Y2 (2) 

7. Algemene scheikunde (2e deel) ................... N. SCHAMP 8Y2-9 Y2 (1) 8Y2-10Y2(1) 

7' Praktische oefeningen .............................. N. SCHAMP 14-18(2)* (60 uur/jaar) 

8. Beginselen van de aardkunde en van de N. (M. VAN 14Y2 -15Y2 
fysische aardrijkskunde ............................ RUYMBEKE) (I) 14-15(1) 

N. (M. VAN 15Yz -17 1h 15-17 
8' Praktische oefeningen .............................. RUYMBEKE) (1)(*) (I)(*) 

N. (M. VAN 
8" Idem (veldoefeningen) .............................. RUYMBEKE) dag en uur later te bepalen 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

10%-12(2) Coupure, 653 

12-13(2) Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

8%-10 Rozier, 44 

10-11(1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

14-15Y2 (I) Coupure, 53 

14-18(2)* Coupure, 653 

Coupure, 653 

} Coupure, 653 
(45 uur/jaar) 

Coupure, 653 



Vl 
0\ 
-..l 

9. 

9' 

10. 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Beginselen van de dierkunde (2e deel) .......... A. GILLARD 14-16(2) 

Praktische oefeningen ............................. A. GILLARD (60 uur/jaar) 16-18(2) 14-18(2)* 

11-12 11-12 11-12 
(1) (1) (1) 

Plantkunde (2e deel: fysiologie) ................ N. 8Y:-10(2) (45 uur/ jaar) 

-. 

~ 

- ~ c 

; 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) = in groepen 

zaterdag Plaats 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Led., 35 

-·-



VI 
0'\ 
00 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B . B B B B B B 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 

2. Algemene landhuishoudkunde ............. L. MARTENS 7 8 9 10 · 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 

3. Bloementeelt (deel I) ..................... G. BOESMAN 12 13 15b 

3' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 12 13 15b 

4. Fruitteelt (deel I) ......................... G. BOESMAN 12 13 15b 

4' Praktische oefenjngen . ....... . ........... G. BOESMAN 12 13 15b 

5. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt ....... G. BOESMAN 12 15b 

5' Praktische oefeningen .................... G . . BOESMAN 12 15b 

6. Sierboomteelt (deel I) .· .................... G. BOESMAN llc 12 13 15b 

6' Praktische oefeningen .................... G. BOESMAN 11c 12 13 15b 

7. Algemene analytische scheikunde (deel I) ... A. COTTENIE 18 21 

7' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE 18 21 

21 

8. Bemestingsleer ........................... A. COTTENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 

9. Bodemfysica (deel I) ..................... M. DE BOODT 7 8 10 12 13 14 
bc 

lJ 18 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (6) = eerste vijf weken (*) = plaats: Coupure, 653 

dagen en uren 

: 

ma : 9% -11 'h (2) 

do.: 8'h-9%(1) 
ma.: 81h -9 \12 (2) 

ma.: 10%-11 \12 (1) 

ma.: 15-16(1) 

vrijd.: 15-16(1) 1 

ma . : 16-17(1) 
i 

Di. : 16-18(1) 

za.: 8 Y2-1 Ph (6)(1)j 

vrijd.: 16-17(1) I 

ma.: 14-15(1) 

do.: 11 %-12%(1) 
vrijd.: 11 %-12 \12 (1) 

vrijd.: 14-19(2) 

vrijd.: 10 \12 -11% (2) 

do.: 81!2-10 \12 (2~ 

ma.: 8 112-9%(1) 



Vl 
0\ 
\0 

10. 

10' 

11. 

11' 

12. 

12' 

13. 

14. 

14' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te 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 

Agrarische bodemkunde .......................... N. (M. VAN 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 wo.: 81h-9V:(l) 
RUYMBEKE) do.: 10V:-11Y2(2) 

Praktische oefeningen ............................. N. (M. VAN 14b 17 18 do.: 14-18(2)(3) 
RUYMBEKE) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 do.: 14-16(2)(3) 
ac 

Agroclimatologie ................................... N.(M. VAN RUYMBEKE) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 10V:-11Y2(1) 

Praktische oefeningen ............................. N. (M. VAN 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 17-18(1) 
RUYMBEKE) 

Toegepaste limnologie en hydrobiologie ..... 1. DE MAESENEER 20 di.: 11V:-12V:(l) 
wo.: 10V:-11 V:(1) 
vrijd.: 9V:-IOY2(1) 

Praktische oefeningen .. ~ .......................... 1. DE MAESENEER 20 do.: 14-15(1) 
di.: 9112-12 V2 (2) 

Beginselen van de algemene wetgeving ....... R. DE MEYER 7 9a 11 12 14 15 di.: 14-16(1) 
abc ab 

Algemeen boekhouden ............................ E. DE LEMBRE 7 9 10 12 . 14a 15 16 di. : 9-10V2 (1) 

Praktische oefeningen ............................. E. DE LEMBRE 7 9 10 12 14a 15 16 di.: 8-9(1) 
di. : 10-11 V: (2)(6) 

'·-··· 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (6) eerste vijf weken (*) plaats: Coupure, 653 



Vl 
-.) 

0 

15. 

16. 

16' 

17. 

17' 

18. 

19. 

19' 

20. 

20' 

21. 

21' 

22. 

(I) 
(7) 

.. 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak geko~en 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 ............................. ·N. 

Algemene insektenleer .......... , ........ A. GILLARD 

Praktische oefeningen ................... ·A. GILLARD 

Limnologie ............................. A. · GILLARD 

Praktische oefeningen ................... A. GILLARD 

Dendrologie (deel I) ..................... R. GOOSSENS 

Praktis<:_he oefeningen ••• 0 ••••••••••••••• R. GOOSSENS 

Dendrologie (deel 11) ................. ... R. GOOSSENS 

eerste halfjaar 
eerste tien weken 

. (2) tweede halfjaar (*) 

B B B B B B 
7 8 9 lO 11 12 

7 8 9 lO 

7 9 

7 9 

8 11 12 

8 !I 12 

7 8 9 lO 12 

7 8 lO 11 12 
abc 

7 lO 11 12 
abc 

8 

9 11 
abc 

9 !I 
abc 

11 

11 

11 

plaats: Coupure, 653 (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.: IOih-lllh(l) 
di.: !IV: -12ih(2) 

15a 21 vrijd.: 15-16(1) 
ma.: 10-11(2) 

16 17 18b wo.: 9~ -I i'h (1). 

16 17 18b do.: 9ih-IOY2(1) 

13 14 15 16 18a 20 21 di.: IOY:-llih (I) 

13 16 20 ma.: 17-18(2) 

16 di. : 15-18(2)(7) 

13 20 di. : 9Y: -12ih (2)(7) 

17 20 do.: llih -12ih(l) 

17 20 ma.: 15-17(1)(3) 

17 ma.: 10Y2-IIY2 (I) 

17 wo.: 14-17(1)(9) 

ma.: 8Y:-9ih(l) 
ma.: llih-12ih(l) 

laatste vijf ' weken (3) eerste zeven weken 



Vl 
-..l 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B ·B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

23. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) R. GOOSSENS 11 

24. Hydraulica (deel I) ...................... N. 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 

24' , Praktische oefeningen ................... N . 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 

25. Hydraulica (deel 11) ..................... N. 14 18 

25' Praktische oefeningen ..... . .. . .......... N. 14 18 

26. Topografie (deel I) . ..................... N . 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 

26' Praktische oefeningen ................... N. 7 8 10 ll 12 14 16 17 18 20 

27. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën ..... . ............... Germ. HEYNDRICKX 15a 

27' Pralçtische oefeningen .................. . Germ. HEYNDRICKX 15a 

28. Nijverheidsnatuurkunde, partim: 
warmteoverdracht ....................... Germ. HEYNDRICKX 14 

29. Begrippen van fysiologie van de huisdieren .. G.PEETERS 7 8 9 10 13 14a 15 16 21 

29' Praktische oefeningen ................... G.PEETERS 7 8 9 10 13 14a 15 16 21 

30. Landbouwwerktuigkunde (deel 1) . ........ 1. MOERMAN 14 

30' Praktische oefeningen . .................. 1. MOERMAN 14 

-
(•) = plaats: Coupure, 653 (I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (8) = 15 uur later te bepalen 

dagen en uren 

di.: 10%-12%(2) 
do.: 9%-10 1h (2) 

vrijd.: 10%-11 Y2 (1) 

ma.: 11%-12% (1) 

wo . : 8%-9%(2) 

di. : 8% -9Yz (2) 

vrijd.: 14-15(1) 

15 uur/jaar 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9 V:z -IO Y2 (2) 

vrijd.: 10%-12Y2 (2) 

vrijd.: 16-17(1) 

vrijd. : 8-9(1) 

(8) 

do.: 15-17(1) 

vrijd.: 14-16(2) 
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31. 
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35. 

35' 

36. 

37. 

37' 

38. 

38' 

(*) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die ~Is 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 

Nijverheidsnatuurkunde, partiro : koel- en vrijd.: 15-16(1) 
droogprocessen, luchtconditionering .......... P. MOERMAN 14 wo·.: 14-16(1)(4) 

Algemene landbouw van de tropische en 
subtropische streken ............................... F. PAUWELS 8 9b 11b 13b 14c 16 I8 · di.: I6-I8(1) 

Praktische oefeningen ............................. F. PAUWELS 8 9b IIb 13b 14c 16 18 vrijd.: 17-18(1) 

Landhuishoudkunde van de tropische en 
subtropische streken (deel I: inleiding) ....... F. PAUWELS 8 9b 1Ib 13b I4è 16 I8b 20 ma.: 16-17(2) 

Mariene biologie .................................... G. PERSOONE 20 wo.: I Ph -I2% (2)(** 

Praktische oefeningen ............................. G. PERSOONE 20 (8) 

Elektriciteit en de toepassingen ervan 
in de landbouw (deel I): de elek-
triciteit in de landbouw ........................... M. DE BRUYCKERE 9 14 15 wo.: 10%-11% (2) 

Praktische oefeningen .......... , .................. M. DE BRUYCKERE 14 I5 -wo.: 1I%-I2lf2(2) 

Technologie van de materialen voor 
landbouwconstructies M. DE BRUYCKERE 9 14 di.: I5-17(2) 

Algemene en toegepaste sterkteleer 
(deel I : inleiding tot de sterkte- wo.: 81h-10(I) 
leer en het gewapend beton) .................... H. LAMBOTTE I4 30 uur/jaar 

vrij.: 9%-12(2) 
Praktische oefeningen ............................. H. LAMBOTTE I4 30 uur/jaar 

Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten ................................ J. SCHALCK 11 do.: 14-16(1) 

Praktische oefeningen ............................. J. SCHALCK 11 ma.: 9%-11% (2) 

plaats : Coupure, 653 (**) plaats : Plat., 22 (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste acht weken (8) 15 uur later te bepalen 



Vl 
-...) 
Vol 

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 

39. Organische ·scheikunqe (deel I) ................. N. SCHAMP lid 21 ma.: 10 ~- 11~ 
do.: 10Y2-11 ~ (1) 

ma.: 14-17(1)(3) 
di.: 14-19(1)(3) 
do.: 17-19(1)(3) 

39' P~aktische oefeningen ............................. N. SCHAMP 21 vrijd.: 14-18(1) 

39" Praktische oefeningen ...................... _ ....... N. SCHAMP 11d ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

40. Algemene plantenteelt ......................... : ... J. STRYCKERS 7 8 9a 10 12 13 14 15 16 17 18 21 di.: 11 ~-12~(1) 
vrijd.: 9~-10~(1) 

41. Toegepaste erfelijkheidsleer ................. · .... Tit.: J. STRYCKERS 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 wo.: 11~-12~(1) 
Suppl.: T. BEHAEGHE vrijd.: 11~ -12%(1) 

42. Enzymenleer (deel I) ............................. . L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8~-9~(1) 

43. Inleiding tot ~e planteziektenleer ............ :. W. WELVAERT 7 8 10 11 12 13 16 di. : 8% -9Yz (2) 

43' Praktische oefeningen ...•......................... W. WELVAERT 7 8 10 11 12 13 16 vrijd.: 15-17(2)(4) 

44. Motoren .............................................. J. VAN LANCKER 14 ma.: 14-15(1) 
wo.: 11~-12%(1) 

45. Tuinbouwmachines ................................ J. VAN LANCKER 14a ma.: 8~-9%(1) 
do.: llYz-12%(1) I 

45' Praktische oefeningen ............................. J. VAN LANCKER 14a ma.: 10~-11%(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

46. Bosbouw (deel I) ................................... M. VAN MIEGROET 11 17 di.: 81h-11Y2(1) 
wo.: 14-17(1) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (*) plaats: Coupure, 653 (4) laatste acht weken 



VI 
-....) 
+:>.. 

46' 

47. 

48. 

49. 

49' 

50. 

50' 

51. 

52. 

53. 

(I) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te 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 

Praktische oefeningen ............................. M. VAN MIEGROET 11 wo.: 8~-12~(2) 

11 wo. 14-17(10) 
abc 

Inleiding tot de bosbouw ......................... M. VAN MIEGROET 12 13 15 18 ma.: 14-16(2) 

Algemene biochemie ............................... R. VAN PARIJS 7 8 9 10 11 12 13 18 do.: 11%-12~(2) 
a cd vrijd.: 8~-10~(2) 

' 
Biochemie (deel I) .................................. R. VAN PARIJS 20 21 wo.: 9%-101/2(1) 

di.: 9 ~-10%(1) 
do.: 9~-10~(1) 

Praktische oefeningen ............................. R. VAN PARIJS 20 21 ma.: 14-17(1)(4) 
di.: 14-18(1)(4) 

- vrijd.: 15-19(1)(4) 

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 

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) 

Matrixtechnieken en statistische identificaties G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 wo.: 9~-10~(2) 

Computerscience ................................... G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20 21 later te bepalen 

Algemene mikrobiologie .......................... A. WILSSENS 7 8 9 10 12 13 16 17 18 20 21 ma.: 9~-10~(1) 
vrijd.: 11~-12~(2) 

---------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar • (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure, 653 (10) eerste 10 weken 



Vt 
-...) 
Vt 

53' 

54. 

55. 

55' 

(1) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te 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 

Prakti~che oefeningen ............................. A. WILSSENS 7 8 9 10 12 13 16 17 18 20 21 do.: 15-17(1) 

Algemene Voedingsleer N. 7 9 10 15 16 21 za.: 8~-11~(1) 
(deel I. basisbegrippen) .................... . .. . ... 

N. (M. VAN 
Agropedologische streken van België ......... RUYMBEKE) 7 10 14b 15 17 18 vrijd.: l0 1h -11'h (2) 

N. (M. VAN 
Praktische oefeningen . . ..................... ...... RUYMBEKE) 7 10 14b 15 17 18 do.: 14-18(2)(4) 

-· 

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 te proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan de deken van 
de faculteit. 

-

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 653 (4) laatste acht weken 



VI 
-...l 
0\ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door dè studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

l. Landelijke ordening en streekplanning ......... M. ANSELIN 17 vrijd.: 13~-15~(1) 
(**) 

2. Theoretische en fysische scheikunde deel 11 .. L. BAERT 18 di.: 81;2-9%(2)(3) 
do.: 8Y:-9~(2)(4) 

2' Praktische oefeningen .............................. L. BAERT 18 do.: 14-18(2)(4) 

3. Landbouwbedrijfsleer .............................. L. MARTENS 7 9 10 12 14 15 16 17 ma.: 9%-lOlh(l) 
do.: 14-15(1) 

r Praktische oefeningen .............................. L. MARTENS 7 9 10 15a 16 17 di: 11~-12 1/2(2) 
di.: 16-18(2) 
do.: 15-16(1) 

4. Methodes van onderzoek in de 
landhuishoudkunde ................................ L. MARTENS 9 15 16 do.: 91f2 -11~ (l) 

4' Praktische oefeningen .............................. L. MARTENS 9 15 16 vrijd:: 14-16(2)' 

5. Fruitteelt (deel 11) ................................... G. BOESMAN 12 15b ma.: 14-15(1) ! 

5' Praktische oefeningen .............................. G. BOESMAN 12 15b za.: 8%-10~(1) 

6. Sierboomteelt (deel 11) ... : ......................... G. BOESMAN 11c 12 15b vrijd.: 9~-10%(2) 

6' Praktische oefeningen .............................. G. BOESMAN 11c 12 15b do.: 14-18(2)(3) 

7. Bloementeelt (deel 11) ............................... G. BOESMAN 12 15b ma.: 9112-10Yz(l) 

7' Praktische oefeningen .............................. G. BOESMAN 12 15b za.: lOYz-12%(1) 

8. Groenteteelt (deel I) ................................. G. BOESMAN 7 10 12 13 15 vrijd.: 11%-12~(1) 

8' Praktische oefeningen .............................. G. BOESMAN 12 15b wo.: 8%-12%(1)(3) 

(l) = eerste halfjaar (2) = tweede .halfjaar (3) eerste zeven weken (*) plaats: Coupure, 653 (4) laatste acht weken 
(**) = Onafhankelijkheidslaan, 17 



Vl 
-.....1 
-.....1 

9. 

10. 

10' 

11. 

12. 

12' 

13. 

13' 

14. 

14' 

15. 

15' 

16. 

16' 

(1) 
(6) 

-

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

Algemene analytische scheikunde (deel 11) . . 

Analytische agrochemie (deel I) ................ 

Praktische oefeningen ............................. 

Bemestingsleer ................................ . ..... 

Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging 
a) partim : anorganische ..................... . .... 

Praktische oefeningen .. ...... : . . .. . ............... 

Bodemfysica (deel 11) ... .' ..................... . .. . 

Praktische oefeningen .............. . .. . ... . ....... 

Geomorfologie .................. . ................... 

Praktische oefeningen .... ..... . ..... . ....... ...... 

Bospedologie .............. : ................ ... . .... . 

Praktische oefeningen .................... . ....... . 

Tuinbouwbodemkunde ... . .... .. ...... .. . ... . . ... 

Praktische oefeningen ............................. 

eerste halfjaar 
eerste vijf weken 

(2) tweede halfjaar 

B B 
7 8 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

A. COTTENIE 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

(3) eerste zeven weken 

• 
B B B B B B B 
9 10 11 12 13 14 15 

11a 

11b 

11b 

11 
abc 

11 
abc 

12 

12 

(4) laatste acht weken 

B B B B B B 
16 17 18 19 20 21 

18 vrijd.: 10~-11~ (1) 

18 20 21 ma.: 9'h-11~ (2) 

18 20 21 di.: 8'h-13(2)(4) 
di.: 15-18(2)(4) 

do. : 8'h-10'h(2) 

20 do.: 9'h-IO'h(1)(6) 

wo.: 91/z-12(1)(3) 
20 wo.: 14-18(1)(3) 

·17 18 wo.: 14-16(2) 

18 wo.: 16-19(2) 

17 18 do.: 14-18(2)(3) 
(30 uur/jaar) 

17 18 30 uur/jaar 

ma.: 14-16(2) 

30 uur/jaar 

18 do.: 9 '12 -11(1) 

18 15 uur/jaar 

(*) plaats: Coupure, 653 



VI 
-.....) 
00 

17. 

17' 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

22' 

23. 

23' 

24. 

24' 

25. 

(1) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bi}zqnder vak gekozen hebben 

B B B B 
7 8 9 10 

N. (M. VAN 
Begrippen van bodemclassificatie .............. RUYMBEKE) 8 

Praktische oefeningen ............................. N. (M. VAN 8 
RUYMBEKE) 

Fytosanitaire wetgeving ........................... R. DE MEYER 

'Landbouwwetgeving ............................. . . R. DE MEYER 7 9 

Tuinbouweconomie ................................ L. MARTENS 

Virologie in verband met milieu- Tit. : A. DEVOS 
verontreiniging ...................................... Suppl.: M. PENSABRT 

Bijzondere veeteelt (deel I) .... . ................. H. DOORME 7 9 10 
.. 

Praktis~ti~' ~~i~~l~gen ·· ............................. H. DOORME 7 9 10 

Microbiologi~ van de levensmiddelen ......... A. HUYGHEBAERT 

Praktische oefeningen ............................. A. HUYGHEBAERT 

Plantecologie en toegepaste ecofysiologie .... 1. SCHALCK 7 8 10 

Praktische oefeningen ......... .................... 1. SCHALCK 7 8 10 

Algemene en systeemecologie ................... 1. SCHALCK 8 9 

(2) = tweede halfjaar (~) plaats : Coupure, 653 eerste halfjaar 
eerste zeven weken (10) = eerste tien weken (4) = laatste acht weken 

B 
11 

llb 

11b 

11 

11 

11 

B B B B B B B B B B 
12 13 14 15 J6 17 18 19 20 21 

18 

18 

13 17 

14b 15 17 

12 15b 

20 

15a 

15a 

21 

21 

12 13 16 17 18 20 

12 13 16 17 18 20 

13 14 15 16 18 20 
bc 

dagen en uren 

ma.: 14-15(1) 

ma.: 15-17(1)(4) 
di.: 9%-10%(1) 

di.: 16-17(2)(10) 

di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

di. : IOYz -11Yz (2) 
ma.: 14-16(2) 

vrij.: 10Yz-11Yz(l) 

vrijd.: 8Yz-10Yz(1)(3 
Casinopl., 12 

ma.: 15-16(2) 
vrijd.: lO Yz -11%(1) 

wo.: 10-12 

vrijd.: 8% -lOYz(l) 

woe.: 14-18(1)(3) 

do.: 16-18(1) 

ma.: 11 Y2-12Yz(l) 

do.: 10%-12%(2) 



Vl 
-...) 

\.0 

26. 

27. 

27' 

28. 

29. 

29' 

30. 

30' 

31: 

32. 

32' 

33. 

33' 

34. 

(I) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bi}zo._nder 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 

Plantensociologie ................................... J. SCHALCK 10 ll 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. PELE~ENTS 7 8 10 12 13 16 

Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
partiro : biologische ................................ A. GILLARD 20 

Levensmiddelenchemie ....................... . .... A. HUYGHEBAERT 21 

Praktische oefeningen ................. , ........... A. HUYGHEBAERT 21 

Microbiologie van de levensmiddelen .... .-.... A. HUYGHEBAERT 21 

Praktische oefeningen ............................. A. HUYGHEBAERT 21 

Cultuurtechniek (deel I) .......................... N. 7 10 12 14 15 17 18 20 

Cultuurtechniek (deel 11) ................. : .. ..... N : 14 18 
/~ .. : .. 

Praktische oefeningen .......... ... ..... .. ......... N. 14 18 

Cultuurtechnische bouwwerken (deel I) ...... N. 14 

Praktische oefeningen ............................. N. 14 

14 
bc 

Hydraulica (deel III) .............................. N. 14 18 
------------

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 653 (3) eerste zeven weken 

dagen en uren 

vrijd.: 16-18(2) 

vrijd.: 14-15(1) 

di.: 10%-11Yz (1) 

ma. : 8-9Yz (2)(16) 

wo.: 10%-12%(1) 

ma.: 14-16(2) 

do.: 9%-11% (1) 

wo.: 14-18(3) 

ma.: 17-18(1) 

vrijd.: 18-19(2) 

vrijd.: 14-16(2) 

wo.: 10Yz-11Yz (I) 
do.: 9%-10 Yz (2) 

vrijd.: 16-18(2) 

ma.: 16-19(2) 

do.: 11Yz-12%(1) 



Vl 
00 
0 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) 

-· - - -

eerste zeven weken (20) 30 uur/jaar op afspraak Led., 35 (*) plaats: Coupure, 653 



VI 
00 

43' 

44. 

44' 

45. 

45' 

46. 

47. 

48. 

48' 

49. 

49' 

~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 

Praktische oefeningen ................... N. 9 21 do.: 14-18(2) 

Landbouwwerktuigkunde (deel Il) . ....... J. MOERMAN 14 ma.: 10%-12%(1) 
do.: 101f2-111f2 (1) 

di.: 15-16(1) 

Praktische oefeningen . ................... J. MOERMAN 14 di.: 16-18(2) 

l4a di.: 14-16(2) 

Nijverheidsnatuurkunde, partim : elektronica P. MOERMAN l4a wo.: 14-16(1)(3) 

Praktische oefeningen ··················· P. MOERMAN 14a wo.: 16-18(1)(3) 

Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog wo.: 14-16(1)(4) 
processen, luchtconditionering) ........... P. MOERMAN 8 vrijd:: 15-16(1) 

Agrarische sociologie van de tropische en 
subtropische streken ..................... F. PAUWELS 8 14c 16 vrijd.: 81f2 -1Ql,'2 (1) 

Plantenteelt van de tropische en sub- di.: 14-15(1) 
tropische streken (deel I : wo.: 81f2 -9%(*)(1) 
Eenjarige gewassen) ..................... F. PAUWELS 8 9b l3b l4c 16 18b ma.: 14-15(2) 

Praktische oefeningen ................... F. PAUWELS 8 9b l3b l4c 16 18b ma. :15-16(2) 

Biologisch onderzoek van milieu- wo. : 101f2 -llih (2) 
verontreiniging ................... •. ...... G. PERSOONE 20 Plat., 22 

Praktische oefeningen ................... G. PERSOONE 20 wo.: 14-18(2)1 
do.: 14-18(2) 

Plat., 22 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure, 653 



VI 
00 
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50. 

50' 

51. 

51' 

52. 

52' 

53. 

54. 

55. 

55' 

56. 

56' 

(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 

Boerderijbouwkunde (deel I : boerderij- 9 14 15a 17 
bouw) M. DEBRUYCKERE 

Praktische oefeningen ............................. M. DEBRUYCKERE 9 14 15a 17 

Elektriciteit en de toepassingen ervan in de 
landbouw (deel I: de elektriciteit in de 
landbouw) .... . .. ..................................... M.DEBRUYCKERE 12 

Praktische oefeningen .. . .. ........................ M.DEBRUYCKERE 12 

Elektriciteit en de toepassingen ervan in de M.DEBRUYCKERE 14a 
landbouw (deel II: aanvullingen van de 
elektriciteit in de landbouw) ..................... 

Praktische oefeningen ............................ . M.DEBRUYCKERE 14a 

Landbouwwegen .................................... M.DEBRUYCKERE 17 

Technologie van de materialen voor 
landbouwconstructies ............................. M.DEBRUYCKERE 8 

Algemene en toegepaste sterkteleer (deel 2: 
stabiliteit van land bouwconstructies) .......... M. DEBRUYCKERE 14 

Praktische oefeningen .. .. . . ... . . . .. ........ . ...... M.DEBRUYCKERE 14 

Bosbouwtechniek en bosexploitatie 
(deel I) ... . ..................... . .................... . . J. SCHALCK 11 

Praktische oefeningen .... . .. .. ... . ....... . ........ J. SCHALCK 11 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 653 

dagen en uren 

ma.: 15-17 

vrij. : 8Yz -9Yz (2) 
15u. later te 

bepalen 

wo.: 10lh -11 l-'2 (2) 

wo.: 1iYz-12l-'2 (2) 

vrijd.: 8'h -10 'h (1) 

do.: 15-17(1) 

wo.: 9 'h-10 \4 (1) 
do.: 11%-12 l-'2 (2) 

di.: 15-17(2) 

.. di.: 9~ 11(1) 

wo.:· 11Yz-12Yz(l) 
do.: 1~-15(2) 

wo.: 11Yz~12 Yz (2) 
vrijd.: 16-17(1) 

wo.: 16'h -17 Yz (2) 
vrijd.: 17-~18(1) 



VI 
00 
w 

57. 

57' 

58. 

58' 

59. 

59' 

60. 

60' 

61. 

61' 

62. 

62' 

(1) 
(5) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en urèn 

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 

Houttechnologie (IIa) ............................. J. SCHALCK lid ma.: 14-16(1) 
+ 30 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............................. J. SCHALCK 11d ma. : 10lh-lllh ( 1) 
+ 15 uur/jaar 

Organische scheikunde (deel I) ................. N. SCHAMP 20 ma.: 10Y2-lllh(l) 
do.: 10Y2-ll Vt(l) 

Praktische oefeningen ............................. N. SCHAMP 20 di.: 13-17(1)(3) 
ma.: 14-17(1)(5) 

Organische scheikunde (deel II) ................ N. SCHAMP lid 21 ma. : 8 Yt-9Yt (2) 
do.: 10Y2-12(2)(5) 

Praktische oefeningen ............................. N. SCHAMP lid 21 di.: 14-18(1)(4) 

21 vrijd.: 14-18(1)(4) 

Inleiding tot het fysisch en chemisch N. SCHAMP 20 wo.: 9lh.-12(1)(4) 
onderzoek van milieuverontreiniging 
partim : organische ................................. 

Praktische oefeningen ............................. N. SCHAMP 20 wo.: 14-18(1)(4) 

Plantenveredeling .................................. Tit.: J. STRYCKERS 7 8 10 12 13 16 ·do.: 8~-9Y2(2) 
Suppl.: T. BEHAEGHE ma. : 8Vt -9Yt (2) 

Praktische oefeningen ............................. 7 8 10 12 13 16 do.: 9Y2-10lh(2) 

Landbouw.plantenteelt (deel I: marktbare) .. J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 4ab 15a 18a 20 vrijd.: 15-17(1) 
gewassen) ............................................. 

Praktische oefeningen ............................. J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a wo.: 9-10 

eerste halfjaar (2) twee_de halfjaar (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure 653 (3) eerste zeven weken 
zesde tot vijftiende week 



VI 
00 
~ 

63. 

64. 

65. 

65' 

66. 

66' 

67. 

67' 

68. 

69. 

69' 

70. 

70' 

71. 

72. 

72' 

73. 

(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 I 

B B B B . B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - . -

Ecologie van de landbouwgewassen ........... J. STRYCKERS 7 9a 10 13 18a di.: 15-16(1) 

Proeftechniek ....................................... J. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 16 18 ma.: 8Y2 -9 Y2 (1) 

Zaadkennis ........................................... J. STRYCKERS 13 vrijd.: 14-15(2) 

Praktische oefeningen ............................. J. STRYCKERS 13 vrijd.: 15-16(2) 

Algologie .... : ........................................ P. VAN DER VEKEN 20 di. :15%-18%(2)(21) 

Praktische oefeningen ............................. P. 'VAN DER VEKEN 20 vrijd.: 10-12(21)(2) 

Planteziekteleer ....................... , ............. W. WELV.ÁERT 13 di.: 14-16(2) 

Praktische oefeningen ............................. W. WELVAERT 13 ma. : 9Yz-11Yz(2) 
do.: 14-16(2) 

Arbeidsleer ........................................... J. VAN LANCKER 14a 15 di.: 11-12(1) 

Landbouwmachines ................................ J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 vrijd. : IOYz -12% (2) 

Praktische oefeningen ............................. J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 do.: 16-18(2)(3) 
+ 15 uur/jaar 

Motorcultuur ........................................ J. VAN LANCKER 7 10 14 ma. : 9Yz -1 OY2 (2) 

Praktische oefeningen ............................. J. VAN LANCKER 7 10 14 ma.: IOYz-11% (2) 

Vervoermiddelen ................................... J. VAN LANCKER 14a di.: 8Yz -9Yz(l) 

Vergelijkende bosbouw ........................... M. VAN MIEGROET 11 di. : 14-17 

Praktische oefeningen ............................. M. VAN MIEGROET 11 di.: 9-12(2) 
do.: 9-12(2) 

Bosbouw (deel 11) .................................. M. VAN -MIEGROET 11 17 ma.: 8Yz-11Yz (2) 
do.: 8%-llYz(l) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (*) plaats : Coupure 653 (21) eerste zes weken 



Vl 
00 
Vl 

73' 

74. 

74' 

75. 

76. 

77. 

77' 

78. 

78' 

79. 

80. 

(1) 
(*) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

I \ 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 modellen 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 

I Suppl. : A. ROTTI abd 

Land~ouwpolitiek .................................. A. VERKINDEREN 13 15 17 

Marktkunde voor land- en · tuinbouw-
produkten ............................................ A. VERKINDEREN 9a 15 

Algemene microbiologie .. ........................ A. WILSSENS 11 
abcd 

11 
Pr-aktische oefeningen ............................. A. WILSSENS abcd 

Bodemmikrobiologie .............. : ............... W. VERSTRAETE 7 8 10 12 13 16 18 20 

Praktische oefeningen ... . ........ ......... ' · ...... W. VERSTRAETE 7 8 10 12 13 16 18 20 

Biologische en microbiologische aspecten W. VERSTRAETE - 20 
van het waterzuiveringsproces 
partim: microbiologische .. ............. : ......... 

Microscopische en microbiologische 
ontleding van levensmiddelen ................... A. HUYGHEBAERT 13 

----J -- - ~1._._._..---

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (4) laatste acht weken 
plaats : Coupure 653 (11) = zesde tot twaalfde week 

dagen en uren 

l 

wo.: 9 ~-12~ (1) 

wo.: 14-17(1) 

ma.: 12-13(2) 

ma.: 16-18(2) 

do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8~ -9~ (1) 

ma.: 8~ -11~ (2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 9 ~-10~ (1) 
vrijd.: 11~ -12~(2) 

do.: 14-16(1) 

di.: 8~-91/z(l) 
vrijd.: 8~ -9lf2 (2) ! 

· ma.: 15-17(1)(3) 

do.: 8-9~(1)(11) 

wo.: 14-16(2) 



VI 
00 
0'\ 

80' 

81. 

81' 

82. 

83. 

84. 

85. 

(1) 
(4) 

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 
7 8 9 10 11 

Praktische oefeningen ............................. A. HUYGHEBAERT 

Toegepaste mikrobiologie ... .. ............ ....... A. WILSSENS 

Praktische oefeningen ............................. A. WILSSENS 

Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging 
a. partim : anorganische . ....... . ..... . .... ... · .. .. A. COTTENIE 

a. Praktische oefeningen ................. . ....... A. COTTENIE 

b. partim : organische ..................... . .... . .. N. SCHAMP 

b' Praktische oefeningen ............... ..... ... N. SCHAMP 

Levensmiddelenleer ...................... . ......... N. 8 

Biologische en microbiologische aspecten . 
van het waterzuiveringsproces 
partim : biologische ...................... ,. . ........ A. GILLARD 

partim : microbiologische ....... .. . .. . .. . .... . .... W. VERSTRAETE 

Algemene voedingsleer ............................ N. 8 
deel I : basisbegrippen .......................... .' .. 

eerste halfjaar 
laatste acht weken 

(2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) 
(11) = zesde tot twaalfde week (6) = eerste vijf weken 

B B B R B B B · B B B 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

13 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

16 21 

20 

20 

plaats: Coupure, 653 
(16) = eerste vier weken 

I 

dagen en uren 

wo.: 16-18(2) 

wo.: 9Yz-10Yz(l) 
wo.: 11Yz-12Yz(2) 

di.: 14-18(1)(3) 

do. : 9Yz -IOYz 
(1)(6)(*) 

wo.: 9Yz-12 
(1)(3)(*) 

wo. : 14-18 
(1)(3)(*) 

wo.: 9Yz -12 
(1)(4)(*) 

wo.: 14-18 
(1)(4)(*) 

di.: 14-15(2) 

ma.: 8-9%(2)(16) 

do.: 8-9%(1)(11) 

za.: 8%-11% (1) 



VI 
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 B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

86. Agropedologische streken van België ......... N. (M. VAN 11 12 
RUYMBEKE) ac vrij. : l01/ 2 -11'12 (2). 

86' Praktische oefeningen ................... .......... N. (M. VAN 11 12 
RUYMBEKE) ac do.: 14-18(4) 

I 

(2) (4) = laatste acht 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 
00 
00 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als biJ,zonder vak gekozen hebben 

B B 
.. - 7 8 

1. Grondige studie van landbouw- -

economische problemen .................. L. MARTENS 

2. Fruitteelt (deel 111) ...... · ................ G. BOESMAN 

2' Praktische oefeningen ................... G. BOESMAN 

3. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur ...... G. BOESMA,.N 

3' Praktische oefeningen ................... G. BOESMAN 

4. Bloementeelt (deel 111) ................... G. BOESMAN 

4' Praktische oefeningen ........... , ........ G. BOESMAN 

5. Groententeelt (deel 11) ................... G. BOESMAN 

5' Praktische oefeningen ... : . .............. G. BOESMAN 

6. Behandeling van drinkwatér · .............. F. BOSCH 

7. Technologie van de zuivering van 
industriele en huishoudelijke 
afvalwaters ............................. F. BOSCH 

8. Bodemfysica (deel 11) .................... M. DE BOODT 

8' Praktische oefeningen .................... M. DE BOODT 

9~ Bodemgeschiktheid en bodembehoud ....... M. DE BOODT 

10. Bospedologie ........................... M. DE BOODT 
-

· (1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (6) = eerste vijf weken 
· (11) = zesde tot twaalfde week 

(*) = plaats : Coupure 653 
(3) = eerste zeven weken 

B B 
9 10 

B B B B B B B B B B B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15 16 17 

12 15b 

12 15b 
I 

llc 12 15b 

llc 12 15b 

12 15b 

12 15b 

12 13 15b 

12 15b 

20 

20 

14 
bc 

14 
bc 

15 17 18 

18 

dagen en uren 

ma.: 14-16(1) 

di.: 15-16(1) 

wo.: 10%-llllz (2) 

' di. : 8llz -10% (1) 

wo.: '8l!z-10llz(2) 

do.: 14-15(1) 

vrijd.: 14-15(1) 

ma.: llllz -12%(1) 

do.: 15-17(1) 

za.: 8% -10(1)(6) 

za. : 8llz -10(1)(11) 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-19(2)(3) 
(45 uur/jaar) 

ma.: 16-17(2) 

ma.: 14-16(2) 



Vl 
00 
\0 

10' 

11. 

11, 

12. 

13. 

13' 

14. 

' 15. 

16. 

17. 

18. 

18' 

19. 

20. 

(1) 

I FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
f 

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 

Bosrecht .............................................. W. DE CLERCQ 11 

N. (M. VAN 
Toegepaste bodemmineralogie .................. RUYMBEKE) 18 

N. (M. VAN 
Praktische oefeningen ............................. RUYMBEKE) 18 

Landbouwwetgeving ............................... R. DE MEYER 18a. 

Sociale wetgeving ................................... R. DE MEYER 7 9 12 15 

Industriële bedrijfsorganisatie ................... F. ROGIERS 15 

Algemene veeteelt (deel II) ...................... H. DOORME 9 

Bijzondere veeteelt (deel II) ..................... H. DOORME 9 

Praktische oefeningen ............................. H. DOORME 9 

Algemene en systeemecologie ................... J. SCHALCK 7 10 17 

Toegepaste bodemzoölogie ...................... Tit. : A. GILLARD 
Suppl. : C. PELERENTS 10 13 18 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (18) om de veertien dagen eerste donderdag (*) plaats : Coupure, 653 

dagen en uren 

I 

30 uur/jaar 

do.: 14-18(2)(18) 

later te bepalen 
30 uur/jaar 

ma.: 8%-9% 

do.: 9%-10%(1) 

do.: 14-16(1) 

di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

di.: 14-15(2) 

do.: 8'!2-10%(1) 

do.: 8Yz-9%(1) 
vrijd.: 91h-10%(2) 

do.: 9%-10%(1) 
vrijd. : IOYz-11 Yz (2) 

wo.: 9-10(1) 

do.: 101h-12%(2) 

do.: 9'12 -IOYz(~ 



Vl 
\0 
0 

21. 

21' 

22. 

22' 

23. 

24. 

25. 

25' 

26. 

26' 

27. 

28. 

29. 

29' 

(1) 
(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 
7 8 9 

Dierlijke plantenparasieten (deel 11) ........... A. GILLARD 

Praktische oefeningen ............................. A. GILLARD 

Fytonematologie ................................ : ... Tit.: A. GILLARD 8 
Suppl.: A. DE GRISSE 

Praktische oefeningen ............................. (0) 8 

Toegepaste insektenecologie ...................... Tit. : A. GILLARD 
Suppl. : C. PELERENTS 

Tropische visteelt ................................... A. GILLARD 9b 

Visteelt ................................................ A. GILLARD 9 

Praktische oefeningen .... . ........................ A. GILLARD 9 
I 

Toegepaste bosdierkunde ......................... Tit. : A. GILLARD 
Suppl.: C. PELERENTS 

Praktische oefeningen ............................. Tit. : A. GILLARD 
Suppl.: C. PELERENTS 

Werkingswijze van de pesticiden Tit. : N. (A. GILLARD) 
partim : insecticiden .............................. . Suppl.: C. PELERENTS 

Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel 11) R. GOOSSENS 

Primaire produktie-ecologie ..................... J. SCHALCK 7 8 

Praktische oefeningen ............................. J. SCHALCK 7 8 

eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
15 uur theorie + 30 uur praktische oefeningen 

(3) eerste zeven weken 

B B 
10 11 

10 

10 

11 
abc 

11 
abc 

11 
abc 

11 
abc 

11 

10 11 

10 11 

(*) 

B B B B B B B B B B 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

13 

13 

12 13 

12 13 -· 

13 

20 

20 

-
20 

17 

13 

12 13 16 18 20 

12 13 16 18 20 
-

plaats: Coupure, 653 

dagen en uren 

vrijd.: 10llz-11% (1) 

di.: 15-17(1) 

ma.: 9~-10~(2) 

ma.: 10llz-12~(2) 

ma.: 15-16(1)(3) 

ma.: 14-15(2) 

do.: 14-15(1) 

do.: 15-16(1) 

di.: 10Y2--12(2) 

di.: 10~-12(1)(3) 

wo.: 10~-12~(2) 

ma.: 16-17(1)(3) 

ma.: 14-17(1) 

di.: 15-16(2) 

di.: 16-17(2) 
- --



Vl 
\0 

30. 

30' 

31. 

32. 

32' 

33. 

33' 

34. 

34' 

35. 

36. 

36' 

37. 

37' 
'--

(1) 

J 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 

Bijzondere levensmiddelenchemie . .. . . ... ...... A. HUYGHEBAERT 9 21 do.: 14-18(2)(3) 

Praktische oefeningen .... . ... ... .. ................ A. HUYGHEBAERT 9 21 vrijd.: 15-19(2)(4) 

Beginselen van de toxicologische profylaxie vrijd . : 11~ -12~ (2) 
in de landbouw ................ ....... ... ... ... . .... A. HEYNDRICKX 9 13 21 J. Kluyskensstr. 27 

Cultuurtechniek (deel lil) .................... . .. . N. 14 17 18 do.: 10~-11~ (I) 

Praktische oefeningen ....... ............ . ......... N. 14 18 vrijd. 8~-10~ (2) 

Cultuurtechnische bouwwerken (deel 11) ..... N. 14 ma. : 8~-9~(1) 

Praktische oefeningen ..................... . .... . .. N. 14 ma.: 8~-10(2) 

14bc ma.: 10-11~ (2) 

Beginselen van de technologie der ma.: 14-15(1) 
landbouwindustrieën .............................. g.erm. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 9lh ~ 10~(2) 

Praktische oefeningen ............ . ................ Germ. HEYNDRICKX 7 10 vrijd.: 10~-12~(2) 

Nijverheidsnatuurkunde, partim: 
warmteoverdracht ............... .. . . ............... Germ. HEYNDRICKX 12 21 vrijd.: 16-17(1) 

Boerderijbouwkunde (deelt: boerderij bouw) M. DEBRUYCKERE 7 10 ma.: 15-17(1) 

vrijd. : 8~ -9 ~ (2) 
15 uur later te 

Praktische oefeningen ............ . ...... . ......... M . DEBRUYCKERE 7 10 bepalen 

Fytofarmacie (deel III) ...... ... . . .. . ... . .......... N. 13 do.: 10~-12Yz(2) 

Praktische oefeningen ............................. N. 13 do.: 14-18(2)(4) 
-

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure, 653 



Vl 
\0 
N 

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 I 

38. Prospectie en winning van water ...... ........ . R. MARECHAL 20 ma.: 9Yz-11(1)(22) 

39. Gezondheids- en ziekteleer van de huis- F. PAREDIS 7 8 9 10 14a 21 di.: 14-16(1) 
dieren ........ . ............ . .. . ...................... . .. 

40. Technologie van de levensmiddelen, partim: 
vlees en vis ........................................... N. 9 15a 20 21 di.: 16-17(1) 

40' Praktische oefeningen .... . ........................ N. 9 15a 20 21 di.: 17-18(1) 

41. Tropische veeteelt ... .......................... ·~ . . .. H. DOORME 8 9b 16 ma.: 15-17(2) 

42. Bestrijdingstechniek ...................... . ........ J. MOERMAN 13 do.: 8Yz-9Yz(2) 

43 ~ Landbouwwerktuigkunde (deel III) ............ J. MOERMAN 14 do.: 8Yz-10Yz(l) 

43' Praktische oefeningen ............................. J. MOERMAN 14a do.: 14-18(2) 

44. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog- vrijd.: 15-16(1) 
processen, luchtconditionering) .......... ....... P. MOERMAN 12 21 wo.: 14-16(1)(4) 

45. Agrarische planologie ............................. F. PAUWELS 8 9b 11b 14c 15a 16 18b 20 di.: 10-11(1) 

45' Praktische oefeningen . ............................ F. PAUWELS 
I 

8 9b 11b 14c 15a 16 18b 20 ma.: 11-13(1) 

46. Agrarische vormingstechnieken van de 
tropische en subtropische streken .............. F. PAUWELS 8 16 di. : 10Yz -12Yz (2) 

47. Landhuishoudkunde van de tropische en ma.: 8Yz-10Yz(l) 
subtropische streken (deel 11) ................... F. PAUWELS 16 do.: 8Yz-10Yz(l) 

wo.: 10Yz-12Yz(2) 

47' Praktische oefeningen ............................. F. PAUWELS 16 vrijd.: 10Yz-12Yz(1) 
do.: 14-16(2) 

--- L....-

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (•) = plaats : Coupure, 653 
(14) = laatste vijf weken (9) = eerste vijf weken 



VI 
\0 
w 

48. 

48' 

49. 

49' 

50. 

50' 

51. 

52. 

53. 

53' 

54. 

55. 

56. 
'----

(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 I B B B B B B B B B 
7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Planteteelt van de tropische en subtropische 
streken (deel 11: meerjarige gewassen) ........ F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

Praktische oefeningen ............................. F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

Boerderijbouwkunde (deel 2: aan-
vullingen van de boerderijbouw ................ M. DEBRUYCKERE 7 9 lO 14 15a 17 

14 

Praktische oefeningen .... . ........................ M. DEBRUYCKERE 14a 

Tuinbouwconstructies ............................. M. DEBRUYCKERE 12 14a 15b 

Praktische oefeningen ... ." ......................... M. DEBRUYCKERE 12 14a 15b 

Landbouwwegen .................................... M. DEBRUYCKERE 11 14 
ab 

Houttechnologie (I) ............................... J. SCHALCK 1 11 13 14a 18 
abc 

Houttechnologie (llb) ............................. J. SCHALCK 11d 

Praktische oefeningen ......... . ................... J. SCHALCK 11d 

Grasland van de tropische en subtropische Tit.: J. STRYCKERS 
streken ................................................ Suppl.: T. BEHAEGHE 8 9b 13b 16 18b 

Landbouwplantenteelt (11): vermeerderings-
gewassen ...................................... _ ........ J . STRYCKERS 7 9a lO 13a 15a 18a 20 

Tit.: J. STRYCKERS 
Grasland en groenvoedergewassen ............. Suppl.: T. BEHAEGHE 7 9a lO 13'1 14ab 15a 18a 20 

--~' ~~---- -

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste acht weken (*) plaats : Coupure, 653 

dagen en uren 

wo.: 10%-12~(1) 

vrijd.: 15-16(1) 

vrijd.: 16-17(1) 

ma.: 14-19(1) 
ma.: 16-17(2) 

vrijd.: 16-18(2) 

wo.: 8%-11% (2) 

di.: 16-17(1) 
do.: 8% -10%(2) 

ma.: 14-16(2) 

wo.: 9%-l()IIJ (1) 
do.: 11 %-12%(2) 

vrijd.: 8%-10%(1) 

do.: 14-17(2) 

do.: 17-18(2) 

ma.: 17-19(2) 

do.: 16-17(1) 

I 

I 
di.: 8-10(1) 



Vl 
\0 
~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Je Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als büzonder 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 

Tit. : J. STR YCKERS 
56' Praktische oefeningen ............................. Suppl.: T. BEHAEGHE 7 9a 10 13a 15a 18a 

57. Luchtfotointerpretatie .. . .. ........................ Tit.: F. SNACKEN 
Suppl. : L.DAELS 8 16 17 18 

57' Praktische oefeningen ............................. F. SNACKEN 8 16 17 18 

58. Herbologie .... .......................... . ............ J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 

58' Praktische oefeningen ............................. J. STRYCKERS 7 10 12 13 20 

59. Zaadkennis ..... . ..................................... J. STRYCKERS 7 10 12 14a 

59' Praktische oefeningen ............................. J. STRYCKERS 7 10 12 14a 

60. Werkingswijze van de pesticiden 
(partim : herbiciden) ............................... J. STRYCKERS 13 

61. Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden ................................. C. SYS 8 14c 16 18 

61 ~ Praktische oefeningen ..... . ....................... C. SYS 8 18 

62. Enzymenleer (deel 11) .... . ........................ L. V ANDENDRIESSCHE 21 

63. Fytopathologische ecologie ... . ........... . ...... W. WELVAERT 13 

64. Toegepaste planteziektenleeu (deel 11: 
tropische en subtropische streken) ............. W. WELVAERT 8 13b 16 

64' Praktische oefeningen ............................. W. WELVAERT 8 13b 16 

65. Toegepaste planteziektenleer (deel I: 
gematigde streken) ................................. W. WELVAERT 7 10 11 12 13a ,_ 

(1) = eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) plaats: Coupure, 653 

---

dagen en uren 

wo.: 10-11 

wo.: 14-16(2) 

W9.: 16-18(2) 

do.: 10Yz-11Yz(l) 
di. : 81h -9Yz (2) 

di.: 9Yz-12 Yz(2) 

vrijd.: 14-15(2) 

vrijd.: 15-16(2) 

ma.: 11'h-12Yz(l) 

vri]d.: 14-17(2) 

30 uur/jaar 

ma. : 10 Yz -12 Yz (1) 

di.: 10%-11Yz (1) 

wo.: 8%-9 Yz (1) 
do.: 14-15(1) 

do.: 15-17(1) 

do.: 8Yz-10Yz(l) 
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72' 
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73' 

74. 
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(l) 

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 

Praktische oefeningen ............................. W. WELVAERT 7 10 11 12 13a ma.: 16-18(2) 

Werkingswijze vande pesticiden 
(partim : fungiciden) .......... ...... . ..... . ........ W. WELVAERT 13 ma.: 9Yz-10Yz(1) 

Economische aardrijkskunde . .................. . A. VAN LANCKER 15 17 15 uur/ jaar 

Landbouwsociologie ........................... . ... A. VAN LANCKER 15 17 45 uur/ jaar 

Tuinbouwmachines ............ , .................... J. VAN LANCKER 12 13a 15b ma.: 8Yz-9Yz(l) 
do.: 11Yz-12Yz(1) 

Praktische oefeningen .. . .. . . . .... .. . . .... .. . ... . . . J . VAN LANCKER 12 13a 15b ma.: 10ih -11ih (1) 
vrijd.: 17-18(1) 

Arbeidsleer .......... . ............. ................... J. VAN LANCKER 16 di.: 11-12(1) 

Bosbouwtechniek en bosexploitatie (deer Il) M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: lOYz-12(1) 

Bospolitiek ............................ : . ............. M. VAN MIEGROET 11 15 17 vrijd.: 9Vz-10Yz (2) 
vrijd.: 13-16(1) 

Praktische oefeningen ........................... . . M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 16-18(1) 

Biochemie (deel Il) ............................ : ... R. VAN PARIJS 21 di.: 11Yz -12Yz(l) 
di. : 9 Yz-IOYz (2) 

Praktische oefeningen ................... . ... .. .... R. VAN PARIJS 21 ma.: 14-18(2)(3) 
do.: 14-18(2)(3) 

Dieetleer .............................................. N. 21 di. : 15-18 (2)(19) 
A.Z . 

Landbouwfinanciering ............................ A. VERKINDEREN 15 do.: 10Yz-11Yz(1) 
~ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken (*) plaats: Coupure, 653 



VI 
\0 
0\ 

76. 

77. 

78. 

79. 

79' 

80. 

80' 

81. 

(1) 
(2) 
(3) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN · 
-

Je Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

Landbouwpolitiek .................. ." ... . ....... .. .. A. VERKINDEREN 

Landbouwprijzen ................................... A. VERKINDEREN 

Marktkunde voor land- en tuinbouw- A. VERKINDEREN 
produkten ............................................ 

Microscopische en microbiologische ont-
leding van levensmiddelen ....................... A. HUYGHEBAERT 

Praktische oefeningen ............................. A. HUYGHEBAERT 

Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ...................................... W. VERSTRAETE 

Praktische oefeningen ............................. W. VERSTRAETE 

Oorzaken van milieuverontreiniging 
partim : industriële ................................ . G. FROMENT 

partim : landbouwtechnische ............ : ....... N. 

partim : samenleving ............................... A. HEYNDRICKX 

eerste halfjaar 
tweede halfjaar 
eerste zeven weken 

(16) = eerste vier weken 
(14) = vijfde tot elfde week 
(*) = Plaats: Coupure, 653 

B B B B . B B 
7 8 9 10 11 12 

7 9a 10 

7 

9 

9 

B B B B B B B B B 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

16 

15 

16 21 

21 

21 

20 

20 

17 20 

17 20 

17 20 
-- L_ ____ -

dagen en uren 

vrijd.: 81h-9%(1) 
do.: 16-18(2)(4) 

vrijd.: 10%-12lf2(1) 
do.: 101/z-11'12 (2) 

ma.: 8%-11%(2) 
vrijd.: 14-15(1) 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-18(2) 

do.: 8-9Yz(l)(5) 

ma.: 14-18 112(1)(5) 
vrijd. : 13 lh~ 18% (1) 

ma.: 8%-10(1)(3) 

ma.: 10-11 ih (2)(14) 

vrijd.: 14-15lf2(2) 
5 uur/jaar 

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 cur-
sussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, 
waarin zij de Je proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan de deken van de faculteit. · 



VI 
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-J 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Theoretische en fysische scheikunde (te deel) L. BAERT 9~-ll~ (2) Coupure, 653 

2. Algemene analytische scheikunde llVr -12~ ll~ -12~ (1) 

oe deel) ..................................... : .......... A. COTTENIE ( l) (l) Coupure, 653 

2' Praktische oefeningen .............................. A. COTTENIE 14-18 8~ -llY: (2) 
' · (2)(17) 14-19(2) Coupure, 653 

3. Bemestingsleer ........................................ A. COTTENIE 8~-10Y:(2) Coupure, 653 

4. Bodemfysica (l e deel) .......................... . .... M. DE BOODT 8Y:-9~(l) Coupure, 653 

5. Agrarische bodemkunde ...................... ..... N. (M. VAN 8~-9Y: (l) 10~-ll ~ I 

RUYMBEKE) (2) , Coupure, 653 

5' Praktische oefeningen ..... . ..... .. ......... ... ..... N. (M. VAN 14-18 
RUYMBEKE) (2)(18) Coupure, 653 

6. Hydraulica (1 e deel) ..... . ........................... N. 10Y: -11 Y: 
(l) Coupure, 653 

6' Praktische oefeningen .......... ,. ................... N. 11~-l2Y: 
(1) Coupure, 653 

7. Organische scheikunde (l e deel) ................. N. SCHAMP 10~-11 'h 10~ -11 ~ 
(l) ( 1) Coupure, 653 

I 

7' Praktische oefeningen .............................. N. SCHAMP ' 14-17 14-19 17-19 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(3) (1)(3) Coupure, 653 

8. Algemene plantenteelt .............................. J. STRYCKERS 11Vz-l2~ 9 Y:-10Y:(1) 
(l) Coupure, 653 

9. Enzymenleer (1 e deel) ............. . ................. L. VANDENDRIESSCHE 8Y:-9llz(l) Coupure, 653 
. ··.· 

9Vz -10% 9~-10% 9Vz-10llz 
10. Biochemie (1 e deel) ................................ R. VAN PARIJS (1) (l) (I) Coupure, 653 

(I) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (18) = om de veertien dagen eerste donderdag (17) = om de veertien dagen tweede donderdag 



VI 
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10' 

11. 

11' 

12. 

12' 

13. 

13' 

(I) 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

I te Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

14-17 14-18 15-19 
Praktische oefeningen ............................. R. VAN PARIJS (1)(4) (1)(4) (1)(4) 

Toegepaste biometrie en steekproef- Tit.: G. VAN-
technieken .. . .......... ...... ......................... STEENKISTE 

Suppl. : A. ROTTI 17-18(1) 

Praktische oefeningen ........... . ................. Tit.: G. VAN-
STEENKISTE 
Suppl. : A. ROTTI 18-19(1) 14-15(2) ·~ 

Algemene microbiologie .......................... A. WILSSENS 9~-10112 (I) llYz-12112 (2) 

Praktische oefeningen ............................. A. WILSSENS 15-17(1) 

Levensmiddelenchemie ............................ A. HUYGHEBAERT 10~-12~ (1) 

Praktische oefeningen ............................. A. HUYGHEBAERT 14-16(2) 

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 
at;m de deken van de faculteit. 

/ 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (4) laatste 8 weken 

I 

Plaats 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

I 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

~ 
2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde 8Yz -9Yz 8Yz-9Yz 
(2e deel) ................................. L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

I' Praktische oefeningen .................... L. BAERT 14-18 
(2)(4) 

2. Algemene analytische scheikunde 
(2e deel) ................................. A. COTTENIE 

2' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE IOYz -12Yz 
(2)(3) 
14-18 
(2)(3) 

3. Analytische agrochemie (1 e deel) ........... A. COTTENIE 9Yz'-ll Yz (2) 

3' Praktische oefeningen .................... A. COTTENIE SYz-13 
(2)(4) 
15-18 
(2)(4) 

4. Bijzondere levensmiddelenchemie ..... . .... A. HUYGHEBAERT 14-18 
(2)(3) 

4' Praktische oefeningen ......... ... ........ A.HUYGHEBAERT 
-

5. Fundamentele technologie (1 e ~l) ......... Germ. HEYNDRICKX 9Yz -IOYz (1) IOYz -11 Yz (2) 

5' p k . h f . 

1 
. .,.__.,. Germ. HEYNDRICKX 9 Yz- 12 Yz ra tlsc e oe emngen . . . . . . .. ·g; I' ...... 

(2)(6) 

6. Fytofarmacie (1 e deel) ..... '; .:.., . ~· I· . . . . . . . N. 11Yz-12Yz 11Yz-12Yz 
(1) (1) 

.;. .,. r 

,--§1 
(1) = eerste halfjaar (~eede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) = laatste 8 weken 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

IOYz -IIYz 
(1) Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

15-19 
(2)(4) Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

(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 vrüdag zaterdag Plaats 

6' Praktische oefeningen ................... N. 8Yz -13 
(2)(3) 
14-16 
(2)(3) Coupure, 653 

7. Algemene voedingsleer, (deel I : basisbegrip) N. 8Yz -11 Y2 ( 1) Coupure, 653 

8. Organische scheikunde (2e deel) ........... N. SCHAMP 8Yz -9Yz(2) IOYz-12 
(2)(5) Coupure, 653 

8' Praktische oefeningen .................... N. SCHAMP 14-18 14-19 14-18 
(1)(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 653 

9. Microbiologie van de levensmiddelen ...... A.HUYGHEBAERT 9Yz -1 Ph (1) Coupure, 653 

9' Praktische oefeningen ................... A.HUYGHEBAERT 14-18 
' (1 )(3) Coupure, 653 

10. Toegepaste microbi<>logie ................ A. WILSSENS 9Yz-10Yz(l) 
11Yz -12Yz 

(2) Coupure, 653 

10' Praktische oefeningen ................... A. WILSSENS 14-18 
(1 )(3) Coupure, 653 

11. Industriële gistingen (1 e deel) ............. A. WILSSENS 11Yz -12Yz 11Yz-12Yz 
(2) (1) Coupure, 653 

11' Praktische oefeningen ................... A. WILSSENS 14-18(2) Coupure, 653 

\ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) = laatste 8 weken (5) = 6e tot 15e week 
De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrüving voor het examen bü de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die voor
komen op de leerplannen van de wettelüke graden van de faculteit. Zü zün gehouden deze vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zü de 2e proef aanvatten, ter goed
keuring mede te delen aan de deken van de faculteit. 
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0 
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1. 

2. 

3. 

3' 

4. 

5. 

6. 

(1) 

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 (2e deel) .................... N. 8~-9~(1) 

Fundamentele technologie (2e deel) ......... Germ. HEYNDRICKX 

Praktische oefeningen .................... Germ. HEYNDRICKX 

Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelproces- ' 14-16 
sen, luchtconditionering, droogprocessen) ... P. MOERMAN (l )(4) 

Nijverheidsnatuurkunde (partim : 
warmteoverdracht) .......... · ............. Germ. HEYNDRICKX 

Industriële bedrijfsorganisatie ..... · ......... F. ROGIERS 8~-10~ 
(1) 

eerste halfjaar ~2) tweede halfjaar (3) eerste zeven weken (4) laatste acht weken 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

14-15(2) Coupure, 653 

15-17 
(2)(3) Coupure, 653 

15-16(1) 
Coupure, 653 

16-17 
(IJ Coupure, 653 

Coupure, 653 
---- - -- ----



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. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ I Vak: 
N 

Theoretische en fysische scheikunde ........... . 
Analytische· scheikunde ...................... . 
Organische en biologische scheikunde ......... . 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde . 
Industriële biologie en industriële microbiologie 
Industriële natuurkunde ..................... . 
Ingenieurstechnieken ........................ . 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en 
voedingsnijverheden ......................... . 

dagen en uren later te bepalen 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij zijn gehouden hun keuze, voor 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 3e proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen 
aan de deken van de faculteit. 

·. 

zaterdag Plaats 

Coupure, 653 



0\ 
0 
w 

---- -- -~--

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donder~ag 

l. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der inrichtin-
gen van het hoger technisch onderwijs 
Oandbouwonderwijs) (*) .................. N. 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse) I 

cursus)(*) .............................................. A. COTTENIE 17-19(1) 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs (*) ................... W. DE COSTER 17-19 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) ... A. DEBLOCK 17-19(1) 

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

" 

1 

' 

(*) = te volgen door vijfde jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

8Yz -IOYz(l) Coupure, 653 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Gevorderde studies in de landbouwontwikkeliJ,tg 

A. Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat 500 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 k~uze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

B. Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, een aantal cursussen van maximum 120 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 groQd 
waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen: 

D. Het examen van gevorderde studies in deklandbouwontwikkeling bestaat uit een enig gedeelte en ten minste één jaar studie. 
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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 landbouwindustrie(!n 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 gro'nd 
waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 

D. Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling omvat twee gedeelten en ten minste twee jaar studie. De verdeling van de inhoud van het leer
plan over die twee jaar wordt door de bevoegde examencommissie bepaald. 

E. De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij één of meer van de cursussen van hun leerplan. 
Deze verhandeling moet aan de examencommissie vóór de door haar te stellen datum worden voorgelegd. 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 juli 1970) 

Harelbekestraat 72 - Tel. 21 89 51 

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 
Speciaal 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 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

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. 

3. Tot het speciaal doctoraat in de farmaceutische wetenschappen: de houders 
van een diploma van apotheker of van doctor in de farmaceutische weten
schappen, uitgereikt door een Belgische universiteit of door een daarmede -
bij toepassing .van het Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde 
wetten. op het toekennen van de academische graden - gelijkgestelde in
richting. 

(*) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 
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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. 
4. Apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de medische analyse: 

- de houders van een diploma van apotheker-specialist in de medische 
analyse, mits dit diploma uitgereikt werd ofwel door een Belgische univer

siteit ofwel door een daarmede - bij toepassing van artikel 37 ·van de bij 
Regentsbesluit van 31 december 1949 geèoördineerde wetten op het toekennen 
van de academische graden - gelijkgestelde inrichting. 

De apothekers of licentiaten in de wetenschappen groep scheikunde, die in 
het bezit zijn van een machtiging SP (volledige specialisatie), uitgereikt door 
het Ministerie van Volksgezondheid, om alle verstrekkingen te verrichten die 
tot de klinische biologie behoren. 

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 één 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. Ge
durende 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 diploma van aanvullende specialisatiestudiën kan bekomen worden onder de 
volgende voorwaarden : 
1) het diploma van industrie-apotheker (na tenminste één jaar studie en één exa

men); 
2) het diplo.ma van apotheker-specialist in de medische analyse (na tenminste 

drie jaar studie en drie examengedeelten, met inbegrip van een stage lopende 
over 15 maand); 

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. 
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De aggregatie voor het hoger onderwijs in de farmaceutische wetenschappen, nie
mand mag zich aanmelden voor het examen van geaggregeerd.e. 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) Diploma van speciaal doctor in de farmaceutische wetenschappen: het examen 
mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de graad van apotheker of doctor 
in de farmaceutische wetenschappen worden afgelegd. De bepalingen van het 
besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973 houdende het examenreglement 
voor bedoelde graad, zijn onverminderd van toepassing. 

g) Getuigschrift van specialist. 
De Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen kent e~n 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 
apothek~r-spe'cialist in de medische analyse. Het aantal op te leiden kandidaten is 
beperkt. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis ( 0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

11% -12% 
1. Overzicht der wijsbegeerte .. ........ .. . . .. .. ...... E . VERMEERSCH 15 u. (1) Blandijnberg, 2 

2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek . Tit. : P. DINGENS 30 u. 8%-9% 
Suppl.: Led. , 35 

- H . STEYAERT Aud., 4 

Tit. : P. DINGENS 
Suppl.: 14-16 of 

2' Praktische oefeningen ............. .. .... . . . ... .. .. . H. STEYAERT I 60 u. 16-18 Krijgslaan 281, S9 

' 11% -13(2) 
0"1 3. Proefondervindelijke natuurkunde ........ . ..... J. DEMUYNCK 90 u. 14%-16(1) 8%-10 1 )1;2 -13(2) Led . , 35 -0 3' Praktische oefeningen .. . .... . ... . .... .. . .... ... ... . J. DEMUYNCK 67% u. in groepen 4e, t.e .m. 20e week Led., 35 

4. De algemene scheikunde, partim : N . (G. VAN 8% -10(1) 
anorganische .......................... . ..... .. ..... . .. DER KELEN) 90 u. 8%-10 11%'-13(1) Led . , 35 

Praktische oefeningen .................. . ... . .. .' . ... 
N. (G. VAN · 

4' DER KELEN) 60 u. in groepen Led., 35 

5. De algemene scheikunde, partim : 10-11 Yz (1) 11%-12% (2) 10-11% (1) 10-11% (l) Led., 35 (1) 
organische .. . .. ... .... .. . .. ... ... ..... .. . ...... .... .. . . M. VERZELE 90 u. 10 weken Plat., 22 (2) 

5' Praktische oefeningen ............ .. ......... .. ..... M. VÉRZELE 60 u . in groepen dinsdag- of donderdagna m. Led., 35 
----

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN ' 

2e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1. De algemene scheikunde, partiro : 
De kwalitatieve en kwantitatieve analytische Farm. Inst. 
chemie (algemene analyse) ......................... A. CLAEYS 45 u. 10%-12(1) lOYz-12(1) Harelbekestr., 72 

-
Farm. Inst. 

1' Praktische oefeningen .............................. A. CLAEYS 150u. van 12e tot 2Qe week Harelbekestr., 72 

2. Botanische inleiding tot de farmacognosie .... Tit.: -P. BRAECKMAN -
Suppl.: Farm. Inst. 
R. VAN SEVEREN 30 u. '10-12(2) Harelbekestr., 72 

Tit.: 

0\ 
P. BRAECKMAN 
Suppl.: Harelbekestr., 72 

2' Praktiscl}e oefeningen .............................. R. VAN SE VEREN 30 u. in groepen Farm. Inst. 

. Farm. Inst. 
3. Algemene biochemie ................................ A. LAUWERS 45 u. 8%-10(1) 8%-10(1) · Harelbekestr. 

3' Praktische oefeningen .............................. A. LAUWERS 45 u. van 22e tot 24e week Harelbekestr., 72 

4. Begrippen van menselijke fysiologie en A.Z. - Aud: E 
anatomie ........................... · .................... E. LACROIX 60 u. 14-16(2) 14-16(1) Blok B 

4' Praktische oefeningen .............................. E. LACROIX 30 u. in groepen 

5. Dierkundige biologie ................................ A. COOMANS 45 u. l0-11Yz (1) 10-13(1) Led., 35 

5' Praktische oefeningen .............................. A. COOMANS 32 u. van 1 e tot 8e week - woensdagnamiddag Led., 35 

14Yz-16(1) 10-11% (2) Led., 35(1) 
W. VAN 1 e tot 8e l6e tot 22e , Farm. Inst. 

6. Plantkundige biologie .............................. COTTHEM 45 u. week 8%-10(2) week Harelbekestr., 72(2 

W. VAN 
6' Praktische oefeningen .............................. COTTHEM 30 u. van 23e tot 30e week - vrijdagvoormiddag Led., 35 

L_ 

(1) :.= eerste halfjaar (2) tweede halfjaàr (*) totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1. De kwantitatieve analytische chemie, Harelbekest'r., 72 
partim : instrument~le analyse (3) ................. A. CLAEYS 45 u. 10112-12(1) 10%-12(1) \ Farm. lnst. 

20 uur per week Harelbekestr., 72 
1' Praktische oefeni~gen .............................. A. CLAEYS 150u. (van 1Qe tot 16e week) Farm. lnst. 

2. Anorganische farmaceutische scheikunde ..... Tit.: P. DE 
MOERLOOSE 
Suppl.: W. VAN- / Harelbekestr., 72 
DEN BOSSCHE 22Vzu. 10%-12(1) Farm. Inst. 

2' Praktische oefeningen .............................. Tit.: P. DE 

0'\ -N 

MOERLOOSE 
Suppl.: W. VAN- Harelbekestr., 72 
DEN BOSSCHE 60 u. (van te tot 9e week) Farm. lnst. 

3. Organische farmaceutische scheikunde ......... P. DE 112% Harelbekestr., 72 
MOERLOOSE u.(o) S:X -10 '!.. g:Y.. -10 '!.. Farm. lnst. A.Z. 

3' Praktische oefeningen .............................. P. DE 
MOERLOOSE 180u. (van 1 e tot 9e week) Harelbekestr., 72 

4. Farmacognosie ....................................... Tit.: 
P. BRAECKMAN 
Suppl. : R. VAN Harelbekestr., 72 
SE VEREN 45 u. 10%-12(2) 8*-10'!.. (1) Farm .. lnst. 

4' Praktische oefeningen ........................ . ..... Tit.: 
P. BRAECKMAN 
Suppl. : R. VAN Harelbekestr., 72 
SE VEREN 120u. (van 17e tot 26e week) Farm. lnst. 

N. (P. Harelbekest'r., 72 
5_. Artsenijbereidkunde ................................. BRAECKMAN) 45 u. 10%-12(2) 83/4 -10'!.. (2) Farm. Inst. 

. 5' Praktische oefeningen .............................. N. (P. 
BRAECKMAN) 60 u. (van 17e tot 26e week) Harelbekestr., 72 

·-- --- - - -------

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus (0
) = deels in 1 e graad, deels in 2e graad 

(3) = De studenten die het kandidaatsdiploma aan een andere universiteit behaald hebben, moeten vóór 15 oktober kontakt opnemen met Prof. A. CLAEYS. Er zal een plan opge-
• • 0 ' • 0 • ; _ ....... _.~---..... -~--·-·f!O•l ..................... - -QJ._,..,. ........ _,' 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

l 

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donqerdag vrijdag Plaats 

P. DE 22 \12 u. 
1. Organische farmaceutische scheikunde ....... MOERLOOSE (00) 8% -10~ (1) Harelbekestr., 72 

2. Ontleding van geneesmiddelen ............ : . .... P. DE 22Yzu. 8~ -10~ (2) Harelbekestr., 72 
MOERLOOSE 

2' Praktische oefeningen ............................. 60 u. van 7e tot 9e week Harelbekestr., 72 

3. Fysische farmacie ................................... A. LAUWERS 30 u. 834 -I 014 (2) 8~ -10~(2) Harelbekestr., 72 

3' Praktische oefeningen ............................. 60 u. van I7e tot 20e week Harelbekestr., 72 

0'1 -
4. De beginselen der gezondheidsleer in J. PUCK 35 u. 

} verband met het onderwijs in de farmacie .. 
IO%-I2(2) IOYz -12(2) Harelbekestr., 72 

5. De beginselen der bacteriologie ................. J. PUCK 35 u. 
w 

5' Praktische oefeningen ............................. I35u. Harelbekestr., 72 

6. -Vermengingen en vervalsingen van levens~ Tit. : J. PIJCK 
middelen .............................................. Suppl. : C. VAN 45 u. 10Yz-I2(2) 8~- 10 14 (2) Harelbekestr., 72 

PETEGHEM 
6' Praktische oefeningen ............................. I20u. van 2I e tot 26e week Harelbekestr., 72 

7. Medische biochemie ............................... A. DE 45 u. 8%-1014(1) 8~ -1mqi) Harelbekestr., 72 
LEENHEER 

7' Praktische oefeningen ................. : ........... I20u. van Ie tot 6e week Harelbekestr., 72 

8. Farmacologie ......................................... M.BOGAERT 45 u. 8% -10~(1) 10Yz -I2(1) Harelbekestr., 72 

8' Praktische oefeningen .... : . ....................... 30 u. 10lh -I2(1) Harelbekestr., 72 

9. Geneesmiddelendispositie en farmacakinetiek N. 22Yzu. 10%-I2(I) Harelbekestr., 72 

IO . . Begrippen over medische hulp bij nood-
toestanden (* *) ....................................... F. DEROM 5 u. . Harelbekestr., 72 

'-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
(**) = om de twee jaar, wel in 83-84 (00 ) = deels in te graad en deels in 2e graad) 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis (*) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I Plaats 

Demonstraties (**) .................................. 2lhu. Harelbekestr., 72 

Twee verplichte fabrieksbezoeken .............. Harelbekestr., 72 

FACULTATIEVE CURSUS 
Microbenleer toegepast op levensmiddelen .. J. PUCK 22lhu. Harelbekestr., 72 

\ 

' -

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus (**) om de twee jaar, wel in 83-84 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Je Graad apotheker 

Leergangen . Titularis (*) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1. Farmaceutische wetgeving en deontologie ..... P. BRAECKMAN 25 u. } Harelbekestr., 72 

N. (P. 14V:-16(1) Farm. InsL 
2. Far~aceutische technologie ....................... BRAECKMAN) 35 u. 16\4-1734(1) Harelbekestr., 72 

N. (P. Harelbekestr., 72 
2' Praktische oefeningen .............................. BRAECKMAN) 140u. (1) Farm. Inst. 

9-10 Vz(l) 
3. Toxicologié ............................................ A. HEYNDRICKX 45 u. 10%-12 '4 (1) J. Kluyskensstr., 2~ 

3' Praktische oefeningen over toxicologie en 
toxicologische bewerkingen ....................... A. HEYNDRICKX 120u. (1) J. Kluyskensstr. 27 

' 0\ 4. Begrippen over medische hulp bij nood- Harelbekestr., 72 
Vl toestanden (* *) .............................. ... ....... F. DEROM 5 u. Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
4' Demonstraties (* *) .................................. F. DEROM 2V:u. Farm .. Inst. 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Demonstraties van lijkschouwingen ............. J. TIMPERMAN 10 u. J . Kluyskensstr. 27 

-
' 

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 

(1) eerste halfjaar ' (**) om de 2 jaar (wel in 83-84) (*) totaal aantal uren per cursus 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ......... A. DE BLOCK 17-19(1) Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde .......... K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

Tit. : J. HOSTE I 16%-18(2) 
3. De algemene methodenleer (*) ................... Suppl. : R. DAMS (10 lessen) Krijgs!., 281 .• S3 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de Harelbekestr., 72 
farmaceutische wetenschappen . .................... P. DE MOERLOOSE 18-19(1) Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
4' Praktische oefeningen ..................... :: ....... P. DE MOERLOOSE 19-20(1) Farm. Inst. A.Z. 

~ 

0"1 ...... 
0"1 

De examinandi moeten bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het programma 
van ~et 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 82-83) 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8~-9~(2) Harelbekestr., 72 

partim : fysische en chemische methoden ...... P. DE MOERLOOSE (10 weken) Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
1' Praktische oefeningen .............................. P. DE MOERLOOSE 200 u. (*) (1) Farm. Inst. 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8~-9~(1) 
partim : micro-biologische methoden ..... ... ... J. PUCK (5 weken) Harelbekestr., 72 

2' Praktische oefeningen .............................. J . PUCK 115 u. (*)' (1) Harelbekestr., 72 

Harelbekestr., 72 

0\ 
3. Galenische technologie . ....... ... .... .. . .... ....... P. BRAECKMAN 10-fl~ (l) Farm. Inst. --..J Harelbekestr., 72 
3' Praktische oefeningen ........................ . ..... P. BRAECKMAN 210 u. (*) (1) Farm. Inst. 

Tit.: 110-11 Y2 (1) I I I I 
4. Industriële procestechniek ... . .. .. .. ......... .... .. G . FROMENT (10 weken) 22\-l u.(*) Krijgslaan, 281 

4' Praktische oefeningen .............................. Suppl.: L. VERHOEVE 210 u. (*) (2) Krijgslaan, 281 

5. Begrippen van histologie, fysiopathologie 
en biochemie van de huid en haar aan- Harelbekestr., 72 
hangseis in verband met cosmetologie ......... A. KINT 7~ u. (*) Farm. Inst. 

6. Virologie ............................................... A.DEVOS 22 \-l u. Harelbekestr., 72 

6' Praktische oefeningen .............................. A.DEVOS 15 u. Harelbekestr., 72 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uit de· volgende : 

l. Fytofarmacie .......................................... A. HEYNDRICKX 15 u. (*) J. Kluyskensstr., 27 

1' Praktische oefeningen .............................. A. HEYNDRICKX · I 210 u. (*) J. Kluyskensstr., 27 
- - ·-

(*) jaaruren (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag ·1 woensdag I donderdog I vrijdag I zaterdag Plaats 

2. Radiofarmaca ......................................... A. HEYNDRICKX 15 u. (*) J. Kluyskensstr., 2" 

2' Praktische oefeningen .............................. A. HEYNDRICKX 210 u. (*) J. Kluyskensstr., 2" 

Harelbekestr., 72 
3. Aanvullingen in bromatologie .................... Tit.: J. PIJCK 10 u. (*) Farm. Inst. 

Suppl.: 
3' Praktische oefeningen .............................. C. VAN PETEGHEM 200 u. (*) Harelbekestr., 72 

Farm. Inst. 

4. Eén van de verplichte vakken van de sectie 

0"1 ..... 
"Apotheker-specialist in de medische 
analyse" ................................... ............. 

00 
Harelbekestr., 72 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ......... A. CLAEYS 15 u. (*) Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
5' Praktische oefeningen .............................. A. CLAEYS 210 u. (*) Farm. Inst. 

6. Industriële toxicologische normen in I 

verband met bouw en exploitatie-
vergunningen en milieuhygiëne ................... A. HEYNDRICKX 10 u. (*) J. Kluyskensstr., 2"' 

6' Praktische oefeningen .................. 
1 
•••••••••••• A. HEYNDRICKX 30 u. (*) J. Kluyskensstr., 2"' 

7. Aanvullingen in de algemene biochemie ....... A. LAUWERS 45 u. (*) W olterslaan, 16 

7' Praktische oefeningen ................. ............. A. LAUWERS 120 u. (*) Wolterslaan, 16 

Harelbekestr., 72 
8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen .... J. PIJCK 45 u. (*) Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
8' Praktische oefeningen .............................. J. PIJCK 90 u. (*) Farm. Inst. 

(*) Jaaruren {1) eerste halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

III. - FACULTATIEVE CURSUSSEN 
Inleiding tot industriëel beheer ................... A. VLERICK 8Vz -10(1) 14Vz-16(1) Plat., 22 

Overdracht van technologie in de tropische 
farmacie .............. . ..... ........ ." ... ................ 30 u. (•) 

A. HEYNDRICKX J. Kluyskensstr., 2 
Praktische oefeningen ............................... 60 u. (•) 

' 

,, 

' 

I 

Jaaruren ( 1) = eerste halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (le examengedeelte) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Aanvullingen in de medische scheikunde ...... A. DE LEENHEER 45 u. 9-10Yz 

Praktische oefeningen .............................. A. DE LEENHEER 450u. 

Aanvullingen van de toxicologische 
scheikunde ............................................. A. HEYNDRICKX 15 u. 9-10(1) 

Praktische oefeningen .............................. A. HEYNDRICKX 160u. 

Beginselen der fysiopathologie ................... E. LACROIX 15 u } 14-17 

Aanvullingen in de menselijke fysiologie ...... E. LACROIX 15 u. 

Statistiek en kwaliteitscontrole ................... Tit.: P. DINGENS 
Suppl.: H. STEYAERT 10 u. 14-15(1) eerste 10 weken 

Praktische oefeningen .............................. Tit. : P. DINGENS 
Suppl.: H. STEYAERT 20 u. 15-17(1) eerste 10 weken 

I 

g 

vrijdag Plaats 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Dienst fysiologie 
A.Z. 

Blok B 

Krijgslaan 281, S9 
3e verdiep 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2e examengedeelte) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Aanvullingen van bacteriologie, serologie · en 

} 
Harelbekestr., 72 

parasitologie .. . .. ..................................... J. PIJCK 10 u. Farm. Inst. 
(l) 

I' Praktische oefeningen .................. . ......... . . J. PIJCK 600u. 

2. Beginselen der hematologie en hemostase ..... A. VERMEULEN 22V2u 
} (I) 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

2' Praktische oefeningen .................. . ........... A. VERMEULEN 60 u: 
3. Virologie .................. . .. . ...................... . .. A . DEVOS 22Y2u } Harelbekestr., 72 

(l) Farm. Inst. 
3' Praktische oefeningen .. .................... ........ A. DEVOS I5 u. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
· Eén cursus te kiezen onder de volgende: 

I. Radiofarmaca ...... . .... . ....................... A. HEYNDRICKX I5 u. J. Kluyskensstr., 27 

I' . Praktische oefeningen .......... . ....... . ....... . ... A. HEYNDRICKX 90 u. 

Harelbekestr., 72 
2. · Aanvullingen in de analytische chemie ........ . A . CLAEYS I5 u. Farm. Inst. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

Praktische oefeningen .... .. . . . . .. . .. ... .. . . .. .... . . A . CLAEYS 210u. tussen OI / 02 ~n 3I/03 

Aanvullingen in de algemene biochemie ...... . A . LAUWERS 45 u. 

Praktische oefeningen .... . .................... . .... A. LAUWERS 210u. 

Ziekenhuishygiëne .................... ............... 15 u. 
J. PIJCK 1--

Praktische oefeningen ........ ........... . .......... 90 u. ' 
- --------~---- ·- · ----~---- --

Nota: Alvorens tot het 2e examengedeelte van apotheker-specialist in de medische analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschrift 
bewijzen dat zij een stage van 3 maanden hebben volbracht in een laboratorium gehecht aan een verzorgingsinstelling (van 01 / 04 tot 30/06). 

Hel stageplan voor de volledige stage van 15 maanden dien-t vóór 01/03 aan de faculteit ter. goedkeuring te worden voorgelegd . Het vermeldt de perioden, de 
instellingen en de namen van de stagemeesters, die als klinisch-bioloog erkend dienen te zijn door de minister van volksgezondheid. 

(
0

) totaal aantal uren per cursus 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (Je examengedeelte) 

) 

1
1._o __ e--ev_a_l_u_a-ti-e--va-n---h-et __ d_e_r_d_e--st_u_d-ie-j-aar---z-a-l--ge--~~~--------------~' --------------------------------------------------------~~--------------------tl 

I• 

beuren aan de hand van stagecertificaten. Deze 
evaluatie kan slechts geschieden nadat de exami-
nandi door een getuigschrift bewijzen dat zij een 
stage van 12 maanden (van 01/07 tot 30/06 van 
het daaropvolgende jaar) hebben volbracht in een 
laboratorium gehecht aan een verzorgingsinstel-
ling. 

;:t. 
Nota: Alvorens tot het 2e examengedeelte van apotheker-specialist in de medische analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door-··een getuigschrift 
bewijzen dat zij een stage van 3 maanden hebben volbracht ·in een laboratorium gehecht aan een verzorgingsinstelling. (van 01/04 tot 30/06) 

. Het stageplan voor de volledige stage van 15 maanden dient vóór 01/03 aan de faculteit ter goedkeuring te worden voorgelegd. Het vermeldt de perioden, de 
instellingen en de namen van de stagemeesters, die als klinisch-bioloog erkend dienen te zijn door de minister van volksgezondheid. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

' Specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderr;tag vrijdag 

Hygiëne en sterilisatie van genees-

} 2' & 3' week 
middelen ........................................ J. PUCK 10 u. g%-10 g%-10 

Praktische oefeningen ....................... J. PUCK 60 u. 1014-1 }1,4 1014-11 '4 

Radiofarmaca .................................. A. HEYNDRICKX 15 u. 

J Praktische oefeningen ....................... A. HEYNDRICKX 20 u. ge tot en met 1 oe week 

Galenische technologie ...................... P. BRAECKMAN 15 u. } 4• tot en met 7e week 

Praktische oefeningen ........... , ........... P. BRAECKMAN 100u. 

Aanvullingen van de toxicologische } scheikunde ...................................... A. HEYNDRICKX 15 u. ge tot en met toe week 

Praktische oefeningen .. . · .................... A. HEYNDRICKX 20 u. 

14-15% 
Aanvullingen in de farmacologie ......... M.BOGAERT 60 u. 16-17%** -

Praktische oefeningen ....................... M. BOGAERT 120u. 12• tot en met 17• week 

Aanvullingen in de menselijke fysiologie E. LACROIX 15 u. 14-17*** --
Ziekenhuisadministratie ..................... P. BRAECKMAN 15 u. 17-lg%* 

Beginselen der fysiopathologie .......... . ... E. LACROIX 15 u. 14-17*** 

10 weken vanaf de 12e week ** ze tot zte week *** vanaf 16e week 

zaterdag Plaats 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

J. Kluyskensstr., 2 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

J. Kluyskensstr., 2"" 

Heymans 
lnst. A.Z. 

Heymans 
Inst. A.Z. 

Dienst Fysiologie 
Blok B - A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Dienst Fysiologie 
Blok B - A.Z. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

------
Specialist kliniek- en ziekenhuisapotheker 

--

(
0

) I maandag I dinsdag I ~oensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Leergangen Titularis 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Radiotoxicologie en behandeling 

radioactieve afval ........................ I A. HEYNDRICKX 115 u. 

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 van de Faculteit van de Far
maceutische Wetenschappen aangenomen 
kliniekapotheek of in een universitaire apo
theek. 

240u 

na afspraak 

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 dekqan 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 

Apotheker-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 

Praktische oefeningen .............. .. .... O . SEGAERT 15 u . vanaf de 14e week 

Kernchemie ............................. A. CLAEYS 10 u. 
' 

Praktische oefeningen 000 ••••••••••••••••• A. CLAEYS 15 u. 18e week 

Radiobiologie en stralings-pathologie ....... A. DE SCHRYVER 25 u. 17-18Yz(2) 

Praktische oefeningen ......... ........... A. DE SCHRYVER 10 u . 15-16Yz(2) 

Radioprotectie en wetgeving .... .. ......... 0. SEGAERT 10 u. 
} 9-12 

Praktische oefeningen .................... 0. SEGAERT 10 u. vanaf de 14e week 

Methodologie van de radiochemische 

I I 10Yz-12 1 I 10ih -12 1 teltechnieken ........... ................. A. DE LEENHEER 15 u . 101h -12 10%-12 lOYz-12 

Praktische oefeningen ... ........... ...... A. DE LEENHEER 30 u . de 7e en ge week 

Principe en toepassing van de radio- 110-11ih (2) 110-11'12 (2 I I I immunologische en radio-isotopen-
bepaling .. .. ........... ················· R. WIEME 15 u . vanaf de 20e week 

Praktische oefeningen • I 8Yz-12'h 8ih-12'h ... ................. R. WIEME 30 u . 8'h-12'h 

Stage in een universitair laboratorium Clf 
in een door de universiteit erkend kli-
nisch laboratorium van een ziekenhuis 
dat dagelijks radio-isotopen in vitro voor 
diagnostische doeleinden aanwendt en dat 
daartoe gemachtigd is door het departe-
ment voor hygiëne van het Ministerie van 
Volksgezondheid jaa 

---··----------

totale -studieduur per cursus (I) eerste semester (2) tweede semester • vanaf de 22e week 

zaterdag Plaats 

Led., 35 
11 e verdieping 

Harelbekestr., 72 
Farm. Inst. 

· Harelbekestr., 72 
Farm. lnst. 

Led., 35 
11 e verdieping 

Harelbekestr.; 72 
Farm. Inst. 

I 

Interne kliniek 

A.Z. 
I 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

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

Gaschromatografie - Massaspektrometrie ..... J.A. JONCHEERE op donderdag 5, 12, 19 en 26 januari 1984 te 17 uur Harelbekest~., 72 

Hoge druk vloeistofchromatografie in de me-
dische biochemie ..................................... W.E. LAMBERT op donderdag 17 en 24 november en op I en 8 december 1983 Harelbekestr., 72 



INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
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 licentiaat 
en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking. (*) 

De licentie en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald 
worden in één van de volgende richtingen: 

1. Psychologie en pedagogiek; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 

3. Landbouwwetenschappen; 

4. Publieke administratie. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

a) Tot de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking: 
1. de houders van een wettelijk of wetenschappelijk einddiploma van het univer

sitair onderwijs, uitgereikt door een universiteit of door een ermee gelijkge
stelde instelling of examencommissie van de staat, overeenkomstig de artike
len 37 en 40 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden; 

2. de afgestudeerden van de Koninklijke Militaire School (alle wapens en poly
technische afdeling); 

3. de houders van een einddiploma van het lange type, gelijkgesteld met het uni
versitair niveau, uitgereikt door een hoger onderwijsinstelling buiten de uni
versiteit; 

4. de houders van een met die graden krachtens wettelijke bepalingen gelijkge
steld buitenlands diploma. 

De Raad van het Centrum bepaalt tot welke studierichting de gegadigden worden 
toegelaten op grond van het in bovengenoemd alinea bedoelde diploma. 

b )Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking: de houders van het diploma 
van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

- 627-



OVERZICHT VAN D~ STUDIËN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald na een 
enig examen en na één jaar studie. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelingssamen
werking, omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift, al dan niet gedrukt, en van drie door de examencommissie aangenomen 
stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de examinandus 
verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voorgelegd tenminste 
één maand vóór de dag, bepaald voor het examen. 

Door een besluit van de Raad van Beheer van 27 mei 1983 werden de examen
programma's opnieuw vastgesteld. De kandidaten die een inschrijving geno
men hebben voor dez~ studies moeten kontakt opnemen met de heer U. WIL
LEMS, pedel, Universiteitstraat, 4 - tel. 25 76 51 ui tbr. 202, om het defini
tieve uurrooster te kennen. 

- 628-
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zatèrdag 

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
I. De organisatie van de ontwikkelingssamen-

werking, politieke aspecten en publieke 9-12(1) 
administratie · .......................................... N. (30 uur/jaar) 

2. Algemene psychologische, sociologische en / 
psycho-antropologische aspecten van de 
ontwikkelingssamenwerking - psychologische 
technieken, in verband met ontwikkelings-
samenwerking ......................................... W. DE COSTER 9-11(1) 

3. Economie en problemen van economische 8Yz-12h 
ontwikkeling .......................................... J. MATON (30 uur/jaar) 7 lessen (I) 

4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- h 7 -I 8Yz (I) 
landen, deel I ......................................... F. PAUWELS (15 uur/jaar) 

5. Pedagogische aspecten en opleidings- Tit. : K. DE CLERCK tt-12(1) I 
problemen ............................................. Suppl.: H. VAN DAELE (8 uur/jaar) 

6. Hygiënische, nutritionele en medische 
problemen ............................................. N. 7 uur/jaar 14-16(2) 

GESPECIALISEERD GEDEELTE: 
Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 
met de door de examinandus gekozen richting : 
I. Psychologie en pedagogiek 

theorie .................................................. N. 120 uur/jaar 

oefeningen ............................................. N. 120 uur/jaar 

2. Ontwikkelingsplanning en -economie ........... J. MATON 14-18 (260 uur /jaar) 8Yz-12Yz 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

A.Z. 

Univ., 8 
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INTERFACULTAIR STUDIE- · EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Leergangen 

3. Landbouwwetenschappen N. 

... 
4. Publieke administratie N. 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

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

530 uur/jaar 

I I (75 uur/jaar) I 14-17 I 

Plaats 

Faculteit van de 
Landbouwwet. 
Coupure, 653 

Univ., 8 

De examinandi moeten bij het enig examen een werk indienen waarvan hèt onaerwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 
examencommissie op de door haat vastgestelde datum worden voorgelegd. 



INTERFACULTAIR CENTRUM 
VOOR MILIEUSANERING 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971) 

Het Interfacultair Centrum voor Milieusanering verleent de wetenschappelijke 
graden van: 
- licentiaat in de milieusanering 
- ingenieur in de milieusanering 
- doctor in de milieusanering 
- speciaal doctor in de milieusanerig 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

1. Tot de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten de hou
ders van een Belgisch 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, van licentiaat in de 
wetenschappen, groep aardrijkskunde, van apotheker of van doctor in de dier
geneeskunde. 

2. Tot de graad van ingenieur in de milieusanering worden alleen toegelaten de hou
ders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk ingenieur, van 
landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw-
industrieën. ( · 

3. 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 ingenieur in 
de milieusanering. 

4. Tot het speciaal doctoraat in de milieusanering worden de houders van een door 
de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de milieusanering 
toegelaten. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

I. LICENTIAAT IN DE MILIEUSANERING EN INGENIEUR IN DE MILIEU
SANERING 
Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mci'1971 zijn twee graden opgericht 
geworden. Elk van deze graden kan slechts bekomen worde~ 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 ie die
nen, dit in tegenstelling met de licentiaat in de milieusanering voor het behalen waar
van deze voorwaarde niet gesteld wordt. 

II. Bij besluit van ·de Raad van Beheer van 18 januari 1974 werden volgende graden 
opgericht: 

- 631-



1. DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de milieusanering omvat 
het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift en van een stelling, beide door de examencommissie aangenomen. Het 
mag slechts worden afgelegd ten vroegste één jaar na het behalen van de graad van 
licentiaat of van ingenieur in de milieusanering en dit overeenkomstig de bepaling 
van het besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdend reglement voor de 
examens voor het behalen van de graad van doctor met proefschrift. 

2. SPECIAAL DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de graad van doctor 
in de milieusanering worden afgelegd overeenkomstig de 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. 

- 632 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 
.. 

Licentie in de milieusanering 

Leergangen . . Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zate~dag 

I. Fysisch en chemisch onderzoek van 
milieuverontreiniging, " 
a. partim : anorganische .................... Tit. : J. HOSTE 15 u. 8~ r l0 (2) (1•-1()<: week) 

a' Praktische oefeningen ................ :. 
SuppL: 
R. DAMS 60 u. 14-18(2) (1•-15• week) 

b. partim: organische ....................... N.SCHAMP 15 u. 8~-10(1) (l•-1oe week) 

b' Praktische oefeningen .................. 60 u. 14-18(1) (l •-15• week) 

2. Microbiologisch onderzoek van milieu- W. VERSTRAETE 
verontreiniging ................................. 15u . 14-18(1) (7•-10" week) .. 

2' Praktische oefeningen ....................... 60 u. 
10-12~(U (l•-7• week) 
13-18~{1) 

3. Biologisch onderzoek van milieuveront- G. PERSOONE 
reiniging .......................... , .............. 15 u. 10%-11 ~ (2) (l •-15•week) 

3' Praktische oefeningen ....................... 60 u. 14-18(2) (le_t5• week) 

3" Praktische oefeningen (3) ................... 60 u. 14-18(2) (l•-15• week) 
JU-li 'h (I) 

4. Bestrijding van de luchtverontreiniging . F. BOSCH 10 u. (6•-I2•week) 

8Vz-IO(l) 
5. Technologie van de .zuivering van water F. BOSCH 20 u. (l•-I5•week) 

10-11~(2) 

6. Unit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 10 u. (I •-6•week) 

7. Biotechnologische processen van de 
milieusanering ................................. W. VERSTRAETE 20 u. 14-18(1) (11•-15• week) 

8. Toxicologie van de milieuverontreiniging A. HEYNDRICKX 15 u. 9-10(2) (l •-15• week) 

8' Praktische oefeningen ....................... 30 u. 14-18(2) (I•-8• week) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(3) = 60 u. supplementaire praktische oefeningen voor de licentiaten in de wetenschappen, groepen: dierkunde en plantkunde 

Plaats 

Proeftuinstr., 86 

Coupure, 653 

Coupure,· 653 

Plat., 22 

Grote steenweg 
Noord, 12 

Coupure, 653 

Hospitaalstr., 13 



0\ 
w 
+:-

9. 

10. 

11. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 

Licentie in de milieusanering 

Leergangen Titularis (0) moanag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Hygiënische aspecten van de milieu-
verontreiniging ................................. N. 10 u. 

Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging ..... H. BOCKEN 15 u. 8Y2- i 0(2) (1 q oe week) 

Inleidende lezingen ........................... 

SPECIFIEKE CURSUSSEN 

Geluidshinder .................................. P. LAGASSE 10 u. 9-11 (1) (1 •-se week) 

Grondbeginselen en methodes van de 
radioprotectie .................................. 0. SEGAERT 10 ·u. 9-12(1) (6•-1oe week) 

Bodemverontreiniging 
partim : fysische aspecten ..... : ............. M. DE BOODT 10 u. 10-12(1) oe-se week) 

Bodemverontreiniging 
partim : chemische aspecten ................ A. COTTENIE 10 u. 8'12-11(1) (6e_to• week) 

Tit. : A. DEVOS 
Virologie in verband met milieuveront- Suppl.: N. 
reiniging ......................................... (M. PENS'AERT) 10 u. 8Y2-10(1) (1•-7• week) 

A. GILLARD 
Suppl.: 

Limnologie ..................................... J. DEMAESENEER 15 u. 11Y2-12%{1) (1•-15" week) 

Pesticiden als oorzaak van milieu-
verontreiniging ................................ : ·N. 10 u. 10-1 Ph (2) (5"-11• week, 

Eén · ·of meer cursussen naar keuze, ten 
belope van ten 'minste 45 uur theorie, 
te kiezen uit de cursussen van de univer-
siteit, met goedkeuring van de examen-
commissie ........................................ 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 8 

St.-Pietersnieuwstr. 
41 

Led., 35 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Casinopl., 24 

Coupure, 653 

Coupure, 653 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 

Licentie in de milieusanering 

Leergangen Titularis ( 0) maanag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

9. Vakstage in een gespecialiseerd labora-
toriurn onder leiding van een mentor- . 
lid van het onderwijzend personeel ·van 
de universiteit, met opstelling van een 
kort stageverslag (3) ....... ...... ............. lOOu. 

-

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 
(3) = voor de houders van het diploma van licentiaat in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde wordt het aantal uren teruggebracht op 40 uur. 



0\ 
w 
0\ 

(1) 

l. 

2. 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 

Ingenieur in de milieusanering 

Leergangen Titularis (0) moanag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Fysisch en chemisch onderzoek van 
milieuverontreiniging 
a. partim : anorganische .... . ............... Tit.: J. HOSTE 15 u. 8Y2 -10(2) (le_tü• week) 

Suppl. : R. DAMS 

b. partim: organische ................ . ...... N. SCHAMP 15 u. ~ lh -10(1) (1 ·-1 oe week) 

Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ................ . ................ W. VERSTRAETE 15 u. 14-18(1) (7e_tQe week) 

Biologisch <;mderzoek van milieu-
verontreiniging ............................... .. G. PERSOONE 15 u. 1 Olh -11 Y2 (2) ( 1 •-1 se week 

10-11lh (1) 
Bestrijding van dé luchtverontreiniging . F. BOSCH 10 u. (6•-12•week) 

Praktische oefeningen ....................... 20 u. 14-18(2) ( 6•-10• week) 

8Y2 - 1 0 ( 1 ) 
Technologie van de zuivering van water F. BOSCH 22 Yl u ( 1 •-15•week) 

Praktische oefeningen ............... . ..... . .. 20 u. . 14-18(2) (1•-5• week) 

10-11 Y2 (2) 
Unit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 22 Yz u (l•-15•week) 

Praktische oefeningen ....................... 60u . 14-18(2) (1•-15• week) 

Biotechnologische processen van de W. VERSTRAETE 
milieusanering ................................. 20 u. 14-18(1) (11•-15• week) 

8Y2 -10(1) (8e_t5• week) 
Praktische oefeningen ....................... 60 u. 13-18Y2 (1) 

Toxicologie van de milieuverontreiniging A. HEYNDRIÇKX 15 u. 9-10(2) (le_tse week) 

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar .(o) totaal aantal uren per cursus 

I> .. 
Plaats 

Proeftuinstr., 86 

Coupure, 653 

Coupure, 653 

Plat., 22 

Grote Steenweg 
: 

Noord, 12 

' 

Coupure, 653 

Hospitaalstr., 
13 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 
\ 

Ingeni~ur in de milieusanering 

Leergangen Titularis (0) maanag dinsdag woensdag donderdag 

9. Hygiënische aspecten van de milieu-
verontreiniging ................................. N. 10 u. 

10. Belgische wetgeving en internationale 
normen.i.v.m. milieuverontrein.iging ..... H. BOCKEN IS u. 8Y7-10(2) (le_J~ week) 

11. Inleidende lezingen ................ ... ........ 

SPECIFIEKE CURSUSSEN 
I. . Corrosie van de materialen in verband 

met ontwatering, waterzuivering en A. VAN I 

distributie van drinkwater .................. PETEGHEM 22Y7 u. 10-11th (I) (le_JSe week, 

2. Een aantal cursussen naar keuze, ten 
belope van 60u. theorie ten minste, te 

I 

kiezen uit de specifieke cursussen I tot 
7 voor de graad van licentiaat in de 
milieusanering of uit volgende lijst : A . VAN 

} a. Meet- en regeltechniek en automatie CAUWENBERGHE 22'/zu 
r---

a' Praktische oefeningen ................... 8 u. 

b. Bouwkundige aspecten i.v.m. ont-

} watering en waterzuivering ............. N. IS u. 14-17(1) (1e_tse weel_() 
I---

b' Praktische oefeningen ................... 30 u. 

c. Mechanische aspecten van water-
zuiveringsstations ......................... H. SOMERLING 12'/zu 8 'lz-10(1) (I q se week) 

c' Praktische oefeningen ................... IS u. 10-12(1) (le_t se . week) 

d. Mechanische aspecten van pomp-
stations ...................................... H. SOMERLING 10 u. 8Y7-10(1) (le_JSe week) 

d' Praktische oefeningen ............ : .. .... 1S u. 10-12(1) (le_tse week) 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (
0

) 'totaal aantal uren per cursus. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

St.-Pietersnieuwstr. 
41 

10-12(1) (I e-t se week 

· Plat., 22 
I 

I 

St.-Pietersnieuwstr., 
41 

St.-Pietersnieu wstr., 
41 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MILIEUSANERING 

Ingenieur in de milieusanering 

Leergangen Titularis (0) maanag dinsdag woensdag donderdag 

e. Industrieprocessen en zuiveren van 
fabrieksafvalwater ....... . ................ F. BOSCH 10 u. 

f. Verwerken van industriële afval-
producten .................. ................. F. BOSCH 5 u. 

f' Praktische oefeningen ............. . ..... F. BOSCH 8 u. 

Eén of meer cursussen naar keuze, ten 
belope van ten minste 22 u. theorie, 
te kiezen uit de cursussen van de uni-
versiteit, met goedkeuring van de exa-
mencommissie. 

Afstudeerwerk o,ver een onderwerp dat 
door de examencommissie moet worden 
goedgekeurd. 

-

eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (ei) totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats 

8-10(2) Grote Steenweg 
(1 e_se week) Noord, 12 

1 P:h -13(1) 
(5e-15eweek) 

i 

I 

I 

I 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 
(opgericht bij Besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 1972) 

St.-Pietersnieuwstraat, 41 - Tel. 23 38 21 

A. OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

Het C.entrum 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 twee examengedeelten naar ~euze 
van de examinandi. Bij het enig examen of bij het eindexamen moeten de exami
nandi een verhandeling indienen waarvan het onderwerp verband 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 proefschrift, al 
dan niet gedrukt, en van één door de examencommissie aangenomen stelling. Het 
proefschrift en de stelling moeten aan de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóór de dag bepaald voor het examen. 

3 ., De graad van speciaal doctor kan behaald worden onder de modaliteiten van het 
besluit van de Raad van Beheer van de 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 toelatingsexamen 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 Rijksuniversi
teit 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 

- 639-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I. Numerische analyse I ............................... R. DE CALUWE 45 u. 8%-10 

1' Praktische oefeningen . ............................. R. DE CALUWE 22\lzu 14%-16(a) 

2. Ordinatororganisatie I .............................. P. BERGMANS 22\lzu 10-11% (1) 

2' Praktische oefeningen .............................. P. BERGMANS 15 u. 11 \lz -12%(1) 

3. Compilatoren en ordinatorbesturings-
systemen ............................................... R. DE CALUWE 22\lzu. 10-11Yz(2) 

4. Economische evaluatie van vanaf 
ordinatorsystemen .... . .. .. . .... .... .............. . .. W. DE BACKER 15 u. ' 14u.30 

. 5. Gegevensorganisatie en -terugwinning .......... R. DE CALUWE 22\lzu. 11 \lz -13(1) 

6. Programmeertalen ............................. . ....... R. DE CALUWE 22\lzu. I 10-11% (1) 

7. Optimalisatietechnieken . .. . ....... . .. .............. I. BRUYLAND 30 u. 10-12(1) 

7' Praktische oefeningen ....... .' ..................... . I. HRUYLAND 22\lzu. 8%-10(IJ 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
(de totale duur van de gekozen cursussen moet 
ten minste 240 uur theorie en 80 uur praktische 
oefeningen bedragen) 
I. Numerische analyse 11 ........................ ...... R. DE CALUWE 45 u. 8\lz-10 

1' Praktische oefeningen ............. . .. : ............. R. DE CALUWE 22\lz u. 14lh 16(a) 

2. Ordinatororganisatie 11 .. . ... . ............ . .......... P. BERGMANS 22\lzu. 10-11% (2) 

3. Wiskundige beleidstechnieken ....... ....... . ..... H. MULLER 30 u. 11 -13(1) 16-16\lz(l) 

3' Praktische oefeningen .............................. H. MULLER 15 u. 16 -17% 
(1) 

4. Schakelalgebra en sequentiële automaten ..... P. BERGMANS 22\lzu. 11% -13(1) 

e> totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (a) om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

St.-Pietersnieuwstr. 41 

· Plat., 22 

Plat., 22 

St.-Pietersnieuwstr. 41 

Plat., 22 

St.-Pietersnièuw-
straat, 41 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-~ 



0\ 
+:-. 

I 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7. 

7' 

8. 

8' 

9. 

10. 

11. 

12. 

12' 

13. 

14. 

15. 

(0) 

.. 

Leergangen 

Praktische oefeningen ....................... 

Optimale proevenopzet ............... r ••.•.• 

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 ................ 

totaal aantal uren per cursus 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag • Plaats 

P. BERGMANS 22Y2u. 16Y2 -18(1) Plat., 22 

I. BRUYLAND. 22Y2u. 10-lPh (1) Plat., 22 

I.\ BRUYLAND 22Y2 u. 16-17Y2(1 Plat., 22 

G. VAN STEENKISTE 22Y2u. 14-15Y2 St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VAN STEENKISTE 22Y2 u. 15Y2 -17 St.-Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 22Y2u. 8Y2-10(1) Plat., 22 

P. BERGMANS 15 u. 15~-16~(1 Plat., 22 

G. VANSTEENKISTE 22Y2u. 14-15Y2(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

G. VANSTEENKISTE 22~u. 15~-17(1) I St.-Pietersnieuwstr. 41 

16~-17~ ·:,--
H. MULLER 22Y2u. (2) .-;:l' P~lat., 22. : •';-1,,. 

P. BERGMANS 22Yzu. 8~ -10(2) Plat., 22 

. ' 
I. BRUYLAND 22~u. 10-11~ (2) Plat., 22 

M. VAN-
WORMHOUDT 22~u. 10-11~ (l)b 8~-10(1)(b) St.-Pietersnieuwstr. 41 

M. VAN-
WORMHOUDT 22Y2u. 11~ -13(1) St.-Pietersnieuwstr. 41 

P. BERGMANS 22~u. 11~ -13(2) Plat., 22 

A. VAN 
CA UWENBERG HE 22~u. 10-11 ~ (2) Plat., 22 

P. BERGMANS 22~u. 10-11Y2 (2) Plat., 22 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (b) eerste helft van het semester 
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15' 

16. 

16' 

17. 

18. 

19. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Leergangen J Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Praktische oefeningen .................... P. BERGMANS 22lhu. 11lh -13(2) Plat.: 22 I 

Informatie- en codeertheorie ............. P. BERGMANS 221hu. 111,4-13(1) Plat., 22 . 
14%-15% 

Praktische oefeningen ................... P. BERGMANS 15 u, (1) Plat., 22 

vanaf 
Management Information Systems ........ W. DE BACKER 22Yzu. 14u.30 St.-Pietersnieuwstr. 41 

Analysetechnieken voor socio- vanaf 
economische systemen ................... W. DE BACKER 22%u. 14u.30 St.-Pietersnieuwstr. 41' 

Beheer van databanken .................. R. DE CALUWE 22%u. 11%-13(2) St.-Pietersnieuwstr. 41 

I 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en met toestemming 
van de raad van het 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 ve~handeling 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 (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 
(opgericht bij Besluit van de Raad va~ Beheer van 15 februari 1980) 

St.-Pietersnieuwstraat, 49 - Tel. 25 63 53 

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» richting bedrijfsbeheer en richting 

' be~stuurskunde en van doctor in management. 

1. De graad van licentiaat in management «postuniversitair programma bedrijfsbe
heer» kan behaald worden na één jaar studie en een enig examen. Bij het examen 
moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het voorwerp door de 
examencommissie vooraf moet goedgekeurd worden. 

2. De graad van licentiaat in management «junior management progral!lma» rich
ting bedijfsbeheer of richting bestuurskunde, kan behaald worden na drie jaar 
studie en drie examengedeelten. Bij het eindexamen moeten de examinandi een 
verhandeling indienen waarvan het voorwerp 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-», van licentiaat in managem.ent «junior management pro
gramma» richting bedrijfsbeheer en richting bestuurskunde worden toegelaten, 
degenen die houder zijn van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk universi
tair 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 economisch 
onderwerp van algemeen belang; 

b) individuele ondervraging over problemen van het bedrijfsleven; 
c) evaluatie van de individuele aanbreng in de besluitvorming in een groepssitua

tie; 
d) actieve kennis van Frans en Engels. 

2. Tot het doctora~t in management worden toegelaten de houders van één van de 
graden van licentiaat in management zoals hierboven vermeld. 

643-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentie in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

-
Leergangen Titularis (0) dagen uren 

1. Het milieu van de onderneming : 
economisch en sociaal ............................ A. VLERICK 67lh u. 

2. Inleiding tot de beheersboekhouding .......... E. DE LEMBRE 22~u. 

3. Juridische aspecten van het bedrijfsbeheer .. Y. MERCHIERS 22~u. 

4. Methodes van gegevensverwerking voor het propaedeutisch , gedeelte: gedoceerd 
bedrijfsbeheer, partim: deterministische en R. VAN tijdens de eerste zes weken van het 
probabilistische methodes ........................ DIERDONCK 30 u. academiejaar 

4' Praktische oefeningen ............................. 30 u. 

5. Methodes van gegevensverwerking voor het 
bedrijfsbeheer, partiro: inleiding tot het D. DE SCHOOL-
computergebruik ................................... MEESTER 15 u. 

5' P~aktische oefeningen ............................. 15 u. 

6. Algemeen beheer en organisatie ................. A. VLERICK 60 u. vrijdag 15-17 

7. Oefeningen en projecten in algemeen beheer 
en organisatie ....................................... A. VLERICK 30 u . vast te leggen 

8. Actuele vraagstukken van het bedrijfsbeheer A. VLERICK 22lhu. dinsdag 19~-22 (om de 14 dagen tot Pasen) 

9. Commercieel beheer ............................... J. VAN ACKER 60 u. maandag 14-16 

10. Oefeningen en projecten in commercieel 
beheer ................................................. J. ÓE RIJCKE 30 u. vast te leggen 

11. Inkoopmanagement ................................. J. DE RIJCKE 30 u. woensdag 14-16(2) 

11, Praktische oefeningen ....................... .. .... 15 u. vast te leggen 

12. Financieel beheer ................................... H. OOGHE 60 u. donderdag 8~-10~ 

(
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. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentie in management «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

. Leergangen Titularis (0) dagen uren Plaats 
J 

Oefeningen en projecten in financieel beheer H. OOGHE 30 u. vast te leggen S.P.S.O. 

Managementcontrole .............................. N. 60 u. dinsdag 8Y2 -lOYl 

Oefeningen en projecten in management-
controle ............................................... E. VAN LOMMEL 30 u. vast te leggen 

Eén vak te kiezen onder de volgende twee : 
a. Inleiding tot de mathematische beleids-

technieken ........................................ H. MULLER 30 u. vrijdag 8Y2-IOY2{1) 

a' Praktische oefeningen ········'" ················ H. MULLER 15 u. vast te leggen 

b. Grondige studie van de mathematische 
beleidstechnieken : .............................. H. MULLER 30 u. vrijdag 8ih -lO ih (l) 

b' Praktische oefeningen ......................... H. MULLER 15 u. vast te leggen 

Produktiemanagement, partim technieken ... H. MULLER 30 u. vrijdag 8~-IOY2(2) 

R. VAN 
Produktiemanagement, partim organisatie .. DIERDONCK 30 u. vrijdag 10~ -1234 (2) 

Oefeningen en projecten in produktie-
management, partim technieken ................ H. MULLER 15 u. vast te leggen 

Oefeningen en projecten in produktie- R. VAN 
management, partim organisatie ............... DIERDONCK 15 u. vast te leggen 

R. VAN 
Beheerssimulatie .... : ............................... DIERDONCK 22%u. vast te leggen 

Praktische oefeningen ............................. 22Vz u. vast te leggen 

Computerbeheer en administratieve D. DESCHOOL-
organisatie ........................................... MEESTER 60 u. maandag· 9-11 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 
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23. 

24. 

24' 

25. 

25' 

26. 

27. 

28. 

29. 

(0) 

· INTERfACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Enige licentié ·in .;.anagement «postuniversitair programma bedrijfsbeheer» 

Le~rgangen Titularis (0) dagen uren Plaats 

Oefeningen en projecten in computerbeh.eer D. DESCHOOL-
en administratieve organisatie .............. : ..... MEESTER 30 u. vast te leggen S.P.S.O. 

Beheer van de juridische funktie ............... N. 22Yz u. woensdag 14-16(2) 

Praktische oefeningen ............................. N. 7 u. vast te leggen 

Methodologie van het onderzoek in D. DESCHOOL-
management ......................................... MEESTE~ 22 Yz u. woensdag 14-16(1) 

Praktische oefeningen ............... · ......... : . ... 22Yzu. vast te leggen 

Socio-psychologie van de organisatie ......... P. COETSIER 45 u. donderdag 9-11 

Oefeningen en projecten in de socio-
psychologie van de organisatie .................. P. COETSIER 15 u . . vast te leggen 

Personeelsmanagement ....... : ......... : .......... F. MUSSCHOOT 221ft u. dinsdag 14-16(1) 

Oefeningen en projecten in' personeels-
management ................................. : ....... F. MUSSCHOOT 15 u. vast te leggen 

. . 

-
( 

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



0'1 
~ 
-.....) 

- -· - .. 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma», richting bedrijfsbeheer 

Leergangen Titularis (0) dagen uren 

Vakkengroep A (*) Propaedeutisch gedeelte gedoceerd 
1. Het milieu van de onderneming : tijdens de eerste zes weken 

economisch en sociaal .............................. A. VLERICK 67Y: u. van het academiejaar 

} 
.. 

2. Inleiding tot de beheersboekhouding ........... op donderdagnamiddag en dinsdag-, 
E. DE LEMBRE 22'12U. donderdag- en vrijdagavond 

3. Juridische aspecten van het bedrijfsbeheer .... Y. MERCHIERS 22%u. 

4. Algemeen beheer en organisatie ................. A. VLERICK 60 u. donderdag 18ih -22Y: om de twee weken 

5. Financieel beheer .................................... H. OOGHE 60 u. donderdag 141/2 -18 Y: om de twee weken 

6. Managementscontrole ...... : ....................... R. PAEMELEIRE 60 u. ~ donderdag 18 Y: -22 Y: om de twee weken 

7. Socio-psychologie van de organi~atie ........... P. COETSIER 30 u. vast te leggen 

7' Praktische oefeningen ............................... 15 u. donderdag 18Y: -20'/z (2) om de twee weken 

8. Beheer van de juridische funktie ................ 22%u. 
N. vast te leggen 

8' Praktische oefeningen ................. ............. 7Y: u. 

Vakkengroep 8 
1. Methodes van gegevensverwerking voor het 

bedrijfsbeheer, partim: deterministische ,en R. VAN 
probabilistische methodes ......................... DIERDONCK 30 u. Propaedeutisch gedeelte gedoceerd 

tijdens de eerste zes weken 
1' Praktische oefeningen ............................... 30 u. van het academiejaar 

2. Methodes van gegevensverwerking voor het op donderdagnamiddag en dinsdag-, 
bedrijfsbeheer, partim: Inleiding tot het D. DESCHOOL- donderdag- en vrijdagavond 
computorgebruik ................. : ................... MEESTER 15 u. 

2'. Praktische oefeningen ............................. 15 u. 
- ---

(
0

) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = wordt in het academiejaar 1983-1984 niet gedoceerd. Vakkengroep A en vakkengroep B worden beurtelings om de twee jaar gedoceerd. 

Plaats 

S.P.S.O. 

. . 
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9. 

10. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «ju.nior management programma», richting bedrijfsbeheer 
' 

Leergangen Titularis (0) dagen uren Plaats 

Inkoopmanagement ...... , ......................... N. 60 u. S.P.S.O. 

Praktische oefeningen ............................. ·N. 15 u. 

Computerbeheer en administratieve D. DESCHOOL-
organisatie ............................................. MEESTER 60 u. donderdag 18lfz -22 ~ om de twee weken 

Produktiemanagement, partim technieken ... H. MULLER 30 u. donderdag 14% -18~ (2) om de twee weken 
'• 

R. VAN 
Produktiemanagement, partim organisatie .. DIERDONCK 30 u. donderdag 14%-18%(2) om de twee weken 

Commercieel beheer ............................... J. VAN ACKER 60 u. donderdag · 14~-l8Y2 om de twee weken 

Personeelsmanagement ............................ F. MUSSCHOOT 22~u. vast te leggen 
-Computergestuurde managementinformatie-

systemen voor bedrijfsorganisatie .............. N. 30 u. 
.,. 

Eén vak naar keuze uit : ./ 
a. Inleiding tot de mathematische beleids-

technieken ........................................ H. MULLER 30 u. donderdag 14'h-18'h(l) om de twee weken 

a' Praktische oefeningen ......................... H. MULLER 15 u. vast te leggen 

b. Grondige studie van de mathematische 
beleidstechnieken ............................... H. MULLER 30 u. donderdag 14Yz-18Yz(l) om de twee weken 

b' Praktische oefeningen ......................... H. MULLER 15 u. vast te leggen 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 



0\ 
+:>.. 
\0 

INTERFACULTAIR'CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

'· Licentie in management «junior management programma», richting bedrijfsbeheer 

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) 

1. Actuele vraagstukken van het bedrijfsbeheer A. VLERICK 22Yt u. dinsdag 19Yt -22 om de 2 weken 

R .. VAN 
2. Beheerssimulatie ........................ DIERDONCK 22 Yt u. donderdag 18 Yt -20 (2) 

2' Praktische oefeningen ................... 22Ytu. donderdag 20-2Ph (2) 

3. Methodologie van het onderzoek in D. DESCHOOL-
management ............................ MEESTER 22 Vz u. donderdag 14 1/t -16(1) 

3' Praktische oefeningen ..... ·········· ·· · · ~ 22 Yt u. donderdag 16 Vz -17 Yt (1) om de 2 weken 

4. Oefeningen en projecten in algemeen beheer 
en organisatie ........................... A. VLERICK 30 u. 

I 
5. Oefeningen en projecten in commercieel 

beheer ................................. J. DE RIJCKE 30 u. 

6. Oefeningen en projecten in financieel 
beheer ..... .. ............. .. ........... H.OOGHE 30 u. 

7. Oefeningen en projecten in managements- vast te leggen 
controle ................................ E. VANLOMMEL 30 u. 

8. Oefeningen en projecten in de socio-psycho-
logie· van de organisatie .................. P. COETSIER 15 u. 

9. Oefeningen en projecten in personeels-
management ............................ F. MUSSCHOOT 15 u. 

10. Oefeningen en projecten in produktie-
management, partim technieken ·········· H. MULLER 15 u. 

Plaats 

Academie 
raadzaal 

I 
S.P.S.O. I 

I 



0'1 
VI 
0 

11. 

12. 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma», richting bedrijfsbeheer 
' 

Leergangen Titularis (0) dagen 
-I 

uren 

Oefeningen en projecten in produktie- R.VAN 
management, partim organisatie .......... DIERDONCK 15 u. } Oefeningen en projecten in computerbeheer 

vast te leggen 
D. DESCHOOL-

en administratieve organisatie ············ MEESTER 30 u. 

\ 

' 

! 

,... 

•; 

Plaats 

S.P.S.O. 

. - - . 

\ 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma», richting bestuurskunde 

Leergangen · Titularis (0) dagen uren 

Vakkengroep A (*) 

1 

Propaedeutisch gedeelte gedoceerd 
1. Het milieu van de onderneming : tijdens de eerste zes weken 

economisch en sociaal ....... . .... ......... . .... .... A. VLERICK 671h u. van het academiejaar 

2. Inleiding tot de beheersboekhouding ......... .. op donderdagnamiddag en dinsdag-, 
E. DE LEMBRE 221h u. 

J 

donderdag- en vrijdagavond 

3. Boekhoudkundig en financiëel beheer van 
overheids- en non-profit organisaties .......... ·. N. 60 u .. 

4. Algemeen beheer en organisatie ......... ........ A. VLERICK 60 u. donderdag 18 'h -22% om de twee weken 

5. Vormen van beheer van overheidsdiensten ... . N. 221h u. 

6. Managementscontrole . . .... . . ... .... . .. ... · ......... R. PAEMELElRE 60 u. donderdag 18 'h ··22'h om de twee weken 

7. Socio-psychologie van de organisatie ........... P. COETSIER 45 u. vast te leggen 

8. Beheer 'van de juridische funktie . ............... 22 'h u. 
N. t----- vast . te leggen 

8' Praktische oefeningen ................ ... ........... 7 u. 

Vakkengroep 8 
1. Methodes van gegevensverwerking voor het 

bedrijfsbeheer, partim: deterministische en R. VAN 
probabilistische methodes . .......... . ............. DIERDONCK 30 u. Propaedeutisch gedeelte gedoceerd 

- tijdens de eerste zes weken 
1' Praktische oefeningen ................. ............. 30 u. van het academiejaar 

2. Methodes van gegevensverwerking voor het op donderdagnamiddag en dinsdag-, 
bedrijfsbeheer, partim: Inleiding tot het D. DESCHOOL- donderdag- en vrijdagavond 
computergebruik ............ .. .. ............ . .... ... . MEESTER 15 u. 

-
2' . Praktische oefeningen ............................. 15 u. 

(
0

) totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = wordt in het academiejaar 1983-1984 niet gedoceerd. Vakkengroep A en vakkengroep B worden beurtelings om de twee jaar gedoceerd . 

Plaats 

S.P.S.O. 
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6' 

7. 

8. 

9. 

(0) 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma», richting bestuurskunde 

Leergangen Titularis (0) dagen uren - Plaats 

Beleidsvorming voor overheidsorganisaties .... N. 60 u. vast te leggen 
S.P.S.O. 

Computerbeheer en administratieve D. DESCHOOL-
organisatie ............................................. MEESTER 60 u. donderdag 18 '12 -22 '12 om de twee weken 

Management van de relatie met de burger ....... N. 60 u. 

Organisatie en -ontwikkeling in overheids-

} diensten en non-profit organisaties ............... N. 30 u. . 
r---- vast te leggen 

Praktische oefeningen ...... ...... .................. 15 u. 

Personeelsmanagement ............................. F. MUSSCHOOT 22 '!2 u. vast te leggen 

Computergesteunde management-informatie-
systemen voor overheidsdiensten en non-
profit organisaties .................................... N. 30 u. 

Eén vak naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de mathematische beleids-

technieken ........................ . ..... : . . ....... H. MULLER 30 u. donderdag 14Y:z -18 '!2 (1) om de twee weken 

a' Praktische oefeningen ......................... H. MULLER 15 u. vast te leggen 
_-:. 

b. Grondige studie van de mathematische 
beleidstechnieken ............................... H. MULLER 30 u. donderdag 141/2 -18 '12( 1) om de twee weken 

.' 

b' Praktische oefeningen ......................... H. MULLER 15 u. vast te leggen 

totaal aantal uren per cursus (I) eerste halfjaar (2) r tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior management programma», richting bestuurskunde 
' 

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) 
l. Actuele vraagstukken van het bedrijfsbeheer A. VLERICK 22lh u . dinsdag 19ih -22 om de 2 weken 

2. Beheerssimulatie voor overheidsdiensten en 
non-profit organisaties ............................. N. 22 Y2 U. 

2' · Praktische oefeningen ........... .......... . . . ..... 22 1h u. 

3. Methodologie van het onderzoek in be-
stuurskunde ........ ... ... . ... .. . . ... . . . .. .... . . ... . .. N. 22 V7 u. 

3' Praktische oefeningen ............................. 22 1h u . 

4. Oefeningen en projecten in algemeen beheer 
en organisatie ...................... . ................ A. VLERICK 30 u. 

5. Oefeningen en projecten in financieel en 
boekhoudkundig beheer voor overheids-
diensten en non-profit organisaties ............ N. 30 u. 

6. Oefeningen en projecten in managements-
controle . .. . ... ............... . .. .. . . .. ................ E. VANLOMMEL 30 u. vast te leggen 

7. Oefeningen en projecten in de socio-psycho-
logie van de organisatie .......................... P. COETSIER 15 u. 

8. Oefeningen en projecten in personeels-
management . , ...... . ............. . ....... . .... . ..... F. MUSSCHOOT 15 u. 

9. Oefeningen en projecten in beleidsvorming . N. 30 u. 

Plaats 

Academie 
raadzaal 

S.P.S.O. 



0\ 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT 

Licentie in management «junior . management programma», richting bestuurskunde 

Leergangen Titularis '-roJ dagen I uren 

10. Oefeningen en projecten in het management R. VAN 

} van de relatie met de burger .................... DIERDONCK 30 u. I 

vast te leggen 
11. Oefeningen en projecteJ1 in computerbeheer D. DESCHOOL-

en administratieve organisatie ................... MEESTER 30 u. 

-
-

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

S.P.S.O. 



INTERFACULTAIR CENTRUM 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 Centrum verleent de wetenschappelijke graad en het wetenschappelijk 
diploma van licentiaat en van doctor in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ont
wikkeling. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

1° 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 vroe
ger reeds examen hebben afgelegd. 

2° Tot het doctoraat in: de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling: 
-zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van een door de Rijksuniversiteit 

te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke orde
ning en ontwikkeling. 

-.._ OVERZICHT VAN DE STUDIE 

1 o Over de vakken van het examen van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke 
ordening en ontwikkeling wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste 
één jaar studie aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en met toestemming 
van de raad van het Centrum 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 examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één van 
de vakken waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examen
commissie bezorgd uiterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van de opening 
van de zittijd. 

2° Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de stedebouw, ruim
telijke ordening en ontwikkeling omvat het indienen en het openbaar verdedigen van 
een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van een stelling waarvan het 
onderwerp door de examencommissie werd aangenomen. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 

- 655-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 
' 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10%-11\12 Onafhankelijk-
1. Algemene aspecten van het leefmilieu .. ........ H. GYSELS 15 u. (2) heictslaan 17 I 17 

2. Grondslagen van de ruimtelijke ordening en 9-10%(1) 
stedebouw ..... . ............................... . ....... C. VERMEERSCH ~} Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ...... . ...... ................. 10 u. 9-10(1) 

3. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening 
a. Geologie ............................ . ............... R. MARECHAL 20 u. } 16~ 18(1) Krijgslaan, 281 

1---
a' Praktische oefeningen ........................... 10 u. (*) 

b. bodemkunde en fysische aardrijkskunde ... R. TA VERNIER 20 u. } 1~16 
. 

" b' Praktische oefeningen . .......................... 
r----
10 u. ( 1) (*) Krijgslaan, 281 

c. Biologisch-ecologische aspecten .............. H. GYSELS 20 u.} 9-10% Onafhankelijk-
beidslaan 17 I 18 

c' Praktische oefeningen .. ........................ H. GYSELS 10 u. (2) 

4. Fysieke aspecten van het leefmilieu met 
inbegrip van terreinwaarneming ................. F. SNACKEN ~} 14-15% Krijgslaan 281 

4' Praktische oefeningen ....................... : . .... . 15 u. 

5. Kwantitatieve aspecten van de maatschappij Tit. : L. DE SMET 
}1~15(2) a. Demografie .................... . ................... Suppl.: 10 u. Blandijnberg, 2 

G. SCHMOOK 1---
a' Praktische oefeningen .......................... . 5 u. 

b. Arbeidsmarkt ..................................... 10 u. } 15~16 Blandijnberg, 2 
r---

b' Praktische oefeningen ........................... L. DE SMET 5 u. (2) (*) 

(I) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) uren kunnen nog wijzigen 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis (
0

) .I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

6. Sociologische aspecten van de ruimtelijke 
ordening ........................ · ...... . 

6' Praktische oefeningen .................. . 

7. Psychologische aspecten van de ruimtelijke 
ordening .............................. . 

7' Praktische oefeningen .................. . 

M. VAN
VAERENBERGH 

M. VAN
VAERENBERGH 

20 u. 
1-

10 u. 

20 u. 
1-

10 u. 

} 
9-11 

(l) 

} 
9-11 

(2) 

8. Verkeerseconomische aspecten van de ~} 
ruimtelijke ordening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. DENDUYVER 20 u. 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 u. 

9. Theorie en algemene systematielç in verband 
met de localisatie en streekontwikkeling ... I M. ANSELIN 

10. Grafische documentatie van de ruimtelijke 
ordening ............................... I F. SNACKEN 

10' Praktische oefeningen ....... . • ......... . 

11. Planningsproces met inbegrip van 

30 u. 11-12 

1 15 u ·I } 16-18 

~ (2)(*) 

16-17 

appreciatie- en evaluatiemethoden ......... I M. ANSELIN 45 u.l I I I I 8-11(1) 

12. Juridische en administratieve aspecten van • -
de ruimtelijke ordening en van het leef-
milieu ................................. I R. SENELLE 

13. Technische middelen van de ruimtelijke 
ordening en het beheer van het leefmilieu 
a) verkeersinfrastructuren en nutsvoor- I G. VAN 

zieoiogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RISSEGHEM 

15-16 1;2 

45 u.l (*) 

30 u.l I I I I 9-11(2) 

zaterdag 

(0) totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (*) uren kunnen nog wijzigen 

Plaats 

Hoveniersberg, 4 

Hoverniersberg, 4 

Onafhankelijk
heidslaan 17 I 18 

Onafhankelijk
heidslaan 17 I 18 

Krijgslaan, 281 

Onafhankelijk
beidslaan 17 I 18 

Paddenhoek, 5 

Grote Steenweg 
Noord, 12 
9710 Gent 
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INTERFACULTAIR CENTRUM 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 ~} 14-16(1) Plat., 22 

b' Praktische oefeningen ......................... 10 u. -

c. Milieusanering .................................... W. VERSTRAETE 10 u. } 14-16 Coupure, 653 
I---

c' Praktische oefeningen ......................... 5 u. (3)(2) lokaal 58 

d. Stedebouwkundige realisatie .: ...... : ....... C. VERMEERSCH 10 u. } I--- 10%-12% Plat., 22 
d' Praktische oefeningen ......................... 5 u. (1) 

14. Informatica toegepast op ruimtelijke Onafhankelijk-
planning .............................................. P. BERGMANS 15 u. 1 0-13( 4)(2) heidslaan 17/18 

15. • Planologische oefening met inbegrip van 
terreinwaarneming en excursies 
a. micro-vlak ........................................ M. ANSELIN 20 u. 14-18 Onafhankelijk-

a' Praktische oefeningen ......... _. ............... 
I--- heidslaan 17/18 40 u. 
1----

b. Macro-vlak ...................................... 20 u. 
1---

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 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 exam{!ngedeelte, 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. 

, 

totaal aantal uren per cursus (1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) 6 weken (4) 5 weken 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

Leergangen Titularis 

1. Geautomatiseerde geo-informatiesystemen in 
in de planning (*) ................................... I G. ALLABRT 

2. De praktijk van Computor Assisted Design 
and Computor Assisted Planning (CAD/ 
CAP) (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I G. ALLABRT 

(1) eerste halfjaar (*) = telefoon: 21 11 27 

Vrije _leergangen 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag/ vrijdag I zaterdag 

na afspraak(!) (30 uur) 

na afspraak(!) (30 uur) 

Plaats 

Onatbankelij k
heidslaan, 17-18 
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LIJST 
VAN DE STUDENTENKRINGEN 

STUDENTENHUIS 

St.-Pietersnieuwstraat, 45 - 9000 GENT 
Tel. 091/25 99 39 

1. FAKULTEITENKONVENT 

Voorzitter: 

Marc ROGIERS . 
R. Vlerickstraat 75, 9710 Gent 
p.a. St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 

Chemica 

Sekretariaat, Krijgslaan 281-S4, 9000 Gent 

Dentafia 

Secretariaat, Lucas De Heerestraat 121, 9000 Gent 

Fapub 

Sekretariaat: St.-Pietersnieuwstraat 49, 9000 Gent 

Parmakring 

Sekretariaat: Harelbekestraat 72, 9000 Gent 

Filosofische Kring 

p.a. Bárt SEYNAEVE, Kattenberg 67, 9000 Gent 

Gentse Biologische Kring (G.B.K.) 

Sekretariaat: K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent 
G. Magnelstraat 9, 9000 Gent 

Gemis a 

Sekretariaat: Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent 

Geologica 

Sekretariaat: Krijgslaan 281, 9000 Gent 
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Germania 

Sekretariaat: Blandijnberg 2, 9000 Gent 
Heidi VERMEERSCB, Van Hulthemstraat 80, 9000 Gent 

Hit ok 

Sekretariaat: Watersportlaan, 2, 9000 Gent 
Luc PEETERS, Brándstraat 20, 9000 Gent 

Nisroos 

Sekretariaat: Onafhankelijkheidslaan 19, 9000 Gent 

ISVO 

Sekretariaat: Universiteitstraat 8, 9000 Gent 

Klassieke Kring 

Sekretariaat: Sem. voor Klassiek Latijn, Blandijnberg 2, 9000 Gent 
Reinout BRACKE, Sint Paulusstraat 10, 9000 Gent 

Kunsthistorische Kring (K.H.K.) 

Sekretariaat: St.-Hubertusstraat 2, 9000 Gent 

Lombrosiana: 

Sekretariaat: School vr. Criminologie, Universiteitsstraat 8, 9000 Gent. 
Geert COUSSEMENT, Kanunnikstraat 46, 9000 Gent 

Slavia 

Sekretariaat: Sem. yoor Slavistiek, Rozier 44, 9000 Gent 

Oosters-Afrikaanse Kring (O.A.K.) 

Sekretariaat: Gezusters Lovelingstraat 18, 9000 Gent 
Sint Pietersplein 4, 9000 Gent 

Politeia 

Fr. OERLEMANS, Paddenhoek 6, 9000 Gent 
Geert MAREELS, Holdaal 7, 9000 Gent 

Roman ia 

Sekretariaat: Lokaal 057 - Blandijnberg 2, 9000 G<rnt 
Tine FLORIVAL- Verloren Kost 3, 9000 Gent 
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Geografica 

Sekretariaat: Krijgslaan 281-S8, 9000 Gent 

Vlaams Diergeneeskundige Kring (V.D.K.) 

-Sekretariaat: Casinoplein 37, 9000 Gent 

Vlaams Ekonomische Kring (V.E.K.) 

Sekretariaat: Hoveniersberg 1 b, 9000 Gent 
Franky ROOIERS, Stropstraat 136, 9000 Gent 

Vlaams Geneeskundige Kring (V.G.K.) 

Sekretariaat: A.Z. De Pintelaan 185, 9000 Gent 
Renaat PELEMAN, Krijgslaan 178, 9000 Gent 

Vlaams Geschiedkundige Kring 

Sekretariaat: Lokaal 154, Blandijnberg 2, 9000 Gent 
Alex DEBLOND, Groendreef 67, 9100 Lokeren 

Vlaams Landbouwkundige Kring (V.L.K.) 

Sekretariaat: Coupure Links 653, 9000 Gent 
P~ul ROEGIERS, Begijnegracht 40, 9000 Gent 

Vlaamse Kring voor Moraal (V.K.M.) 

Geert JORIS, Karel Van Hulthemstraat 84, 9000 Gent 

Vlaamse Psychologische & Pedagogische· Kring (V.P.P.K.) 

Sekretariaat: Krijgsgasthuisstraat 104) 9000 Gent 

Vlaams Rechtsgenootschap (V.R. G.) 

Sekretariaat: Sa vaanstraat 8, 9000 Gent 

Vlaamse Technische Kring 

Sekretar!aat: J-ozef Plateaustraat 22, 9000 Gent 

Wis- en Natuurkundige Kring (W.N.K.) 

Dominique RAMBOUR, Sint Amandsplein 3, 9000 Gent · 
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2. POLITIEK & FILOSOFISCH KONVENT 

Voorzitter: Dirk HOUTTEKIER, Kanunnikstraat 8, 9000 Gent 

Anti Imperialistische Bond (A/B) 

Werner KINDS, Lucas Munichstraat 72, 9000 Gent 

Arbeid-VSB 

Wim Wabbes, Rabatstraat 71, 9000 Genf 

CVP-studentenploeg CDS 

Sekretariaat: Gasmeterlaan 128, 9000 Gent 

Dolle Mina 

Sekretariaat: Willem Tel~straat 13, 9000 Gent 

Katholiek Universiteir Centrum (KUC) 

Sekretariaat: Kortrijksepoortstraat 254, 9000 Gent 

Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) 

Sekretariaat: Notarisstraat 3, 9000 Gent. 
Christophe SNOECK, Grote Baan 243, 9920 Lovendegem. 

Marxistische-Leninistische Beweging (MLB) 

Sekretariaat: Sint Kwintensberg 73, 9000 Gent 
Marc DEY AELE, Kattenberg 25, 9000 Gent 

Anarchistisch Kollektief (AK) ' 

p.a. 1 .B. BOTERDAELE 

Socialistische Jonge Wacht (SJW) 

Sekr. Frans Akkermansstraat 24A, 9000 Gent. 

'T Zal Wel Gaan (TSG) 

Sekretariaat: JEKYLL & HYDE, Sint Pietersnieuwstraa,t 120, 9000 Gent 
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Vlaams Kommunistische Studenten (VKS) 

Sleepstraat 67, 9000 Gent 

Vlaams Nationale Studentenunie (VNSU) 

Sekretariaat: Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent 

Europakring 

p.a. Olivier DE RYCKERE, Brabantdam 19, 9000 Gent 

Volksunie-jongeren (VUJO) 

Sekretariaat: Johan Daisnestraat 36, 9000 Gent 

Jongsocialisten RUG 

p.a. Oerrit DE GEEST, Nederpolder 15, 9000 Gent 

3. KULTUREEL KONVENT 

Voorzitter: Pat VIAENE, Ykmeesterstraat 9, 9000 Gent 

Jazz-combo 

Luk V ANDENBORRE, Sint Amandsplein 2 Bus 3B, 9000 Gent 

Fotoklas 

Sekretariaat: St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 
Eric TEMMERMAN, Ter Platen 66, 9000 Gent 

Koor "DE MUZEREI" 

.Hilde VEKEMAN, Kortrijksepoortstraat 254, 9000 Gent. 

Gents lJ_niversitair Straattoneel (GUST) 

Stefaan DHONT, Holdaal 7, 9000 Gent 

Gents Universitair Toneel (GUT) 

Koen Vandenbroeck, Sint lansvest 16, 9000 Gent 

Mime Universiteit Gent (MUG) 

Geert HOSTE, Hoogstraat 35, 9000 Gent 

Universitaire Filmgroep 'De Andere Film' (UFG) 

Yolande V ANDEVELDE, St. Kathelijnestraat 44, 9000 Gent 
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Zeefdruk 

Pat VIAENE-, Ykmeersterstraat 9, 9000 Gent 
Sekretariaat: St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 

Studentenfanfare 

p.a .. Erik LANDSCHOODTE, Harelbekestraat 70 K 807, 9000 Gent 

4.WERKGROEPENKONVENT 

Voorzitter: Jean POTTIE, Notarisstraat 2, 9000 Gent 

Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO) 

Sekretariaat: Ter Platen 22, 9000 G.ent 

Kritische Aktiegroep Psychologie & Pedagogie (KRAPP) 

Daniël CO ENEN, Krekvelstraat 16, 9000 Gent 
~ 

Kritische Aktiegroep Staats- en Sociale (KRASS) 

Geert MARBELS, Holdaal 7, 9000 Gent 

Kritische Werkgroep Germaanse (Kriwege) 

Mario VERSTRAETE, Notarisstraat 5, 9000 Gent 

Rechtskritische Werkgroep (RKW) 

Jean POTTIE, Notarisstraat 2, 9000 Gent 

Sociale Werkgroep Geschiedenis (SO WEGE) 

Hilde ROELAND, Meersstraat 79, 9000 Gent 

Socio-Juridische Werkgroep (SOJUWE) 

Sekretariaat: Wetswinkel, Fratersplein 16, 9000 Gent 

Werkgroep Ekonomie (WEK) 

Jos HERTECANT, Zilverhof 15, 9000 Gent 

Werkgroep Centraal Amerika 

Mary DE KEYZER, Stropstraat 111, 9000 Gent 
Hilde DE WICKE, Notarisstraat 2, 9000 Gent 

Werkgroep Geneeskunde (Mordicus) 

p.a., Visserij 120, 9000 Gent 
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Werkgroep Ierland 

Wim WABBES, Rabotstraat 71, 9000 Gent 

Werkgroep Informatica 

Michel DE SCHRIJVER, Galgenberg, 46, 9000 Gent 

. Werkgroep Landbouw 

Christian DESMEDT, Groenburgstraat 1, 9000 Gent 

Werkgroep Moraal 

Luc CORNET, Kazemattenstraat 68, 9000 Gent 

Kritische werkgroep Wetenschappen 

p .a. Peter PRAET, Speelmanstraat 24, 9000 Gent 

5. INFORMATIEVERSPREIDING 

Radio-Omroep 

Verantwoordelijke: Oudrun VAN DER GUCHT, Voetweg 35, 9000 Gent 

Schamper-studentenweekblad 

Redaktieraad: Frank GOETMAECKERS, St.-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent 

6. HOMERADEN 

Home K. ASTRID, Geert NIJFELS, Krijgslaan 250 K 239, 9000 Gent 
Home K. BOUDEWIJN, Nick BOCKEN, Harelbekestraat 70 K 511, 9000 Gent 
Home K. FABIOLA, Karine BERTRAM, Stalhof 4 K 708, 9000 Gent 
Home A. VERMEYLEN, Jutta DEBIE, Stalhof 6 K 451, 9000 Gent 

7. SENIORENKONVENT 

Lokaal: DE HOEVE, St.-Pietersnieuwstr~at 176, 9000 Gent. 

I 

8. BUITENLANDSE STUDENTEN 

International Student Association Ghent (ISAG) 

Sekretariaat: M. BEIRNABRT, Kortrijksesteenweg 374, 9000 Gent 
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