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DEEL I 





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

DE ACADEMISCHE (OF WETTELIJKE) GRADEN 

A. Opsomming 

De academische graden, die aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen 
behaald worden, zijn de volgende : 
kandidaat in de wijsbegeerte ; 
kandidaat in de geschiedenis ; 
kandidaat in de klassieke filologie ; 
kandidaat in de ·Romaanse filologie ; 
kandidaat in de Germaanse filologie ; 
kandidaat in de rechten ; 
kandidaat in de wetenschappen ; 
kandidaat in de farmaceutische wetenschappen ; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen ; 
kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen ; 
kandidaat in ge tandheelkunde ; 
kandidaat burgerlijk ingenieur ; 
kandidaat-landbouwkundig ingenieur ; 
licentiaat in de' wijsbegeerte ; 
licentiaat in de geschiedenis; 
licentiaat in de klassieke filologie ; 
licentiaat in de Romaanse filologie ; 
licentiaat in de GeriJ1aanse filologie ; 
licentiaat in de rechten ; 
licentiaat in het notariaat ; 
licentiaat in de wetenschappen ; 
licentiaat in de tandheelkunde ; 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs ; 
doctor in de letteren en wijsbegeerte ; 
doctor in de rechten ; 
doctor in de wetenschappen; 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde ; 
doctor in de diergeneeskunde ; 
apotheker; 
burgerlijk bouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk metallurgisch ingenieur ; 
burgerlijk scheikundig ingenieur; 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur; · 
burgerlijk ingen}eur-architect ; .-
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid ; 
landbouwkundig ingenièur; 
ingenieur voor· de scheikunde en de landbouwindustrieën ; 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
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B. Toelatingsvoorwaarden 

I. 

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

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

- Het getuigschrift van hoger miqdel baai onderwijs en het bekwaam-
heidsdiploma worden uitgereikt : · 1 

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

2. door de lagere nor·maalscholen ; 
3. door de examencommissie van de ~taat voor het hoger secundair onder

wijs. 

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische 
school, van het kunstonderwijs of van bewaarschoolonderwijzeres, die boven
dien het bekwaamheidsdiplorm hebben behaald dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs. 

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

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

2. door de examencommissie van de staat voor het hoger secundair tech
nisch onderwijs. 
- Het diploma van het kunstonderwijs wordt uitgereikt door een inrich

ting, waarvan het onderwijsniveau bij koninklijk besluit als gelijkwaardig met 
het hoger secundair technisch onderwijs is erkend

1 
· · 

- Het diploma van bewaarschoolonderwijze~es. wordt uitgereikt : 
1. door een inrichting voor lager normaal onderwijs ; 
2. door de examencommissie van de staat voor he.t normaal onderwijs voor 
. bewaarschoolonderwijzeressen. 

- Het bekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt : 
1. voor de leerlingen van de industrieel-wetenschappelijke afdeling van een 

hogere secundaire technische school : door de school zelf of door de 
examencommissie van de staat ; 

2. - voor de leerlingen van de andere afdelin
gen van een hogere secun<;taire technische 
school ; \ 

- voor de leerlingen van de inrichtingen 
voor kunstonderwijs ; 

- voor de houders van het door de 
examencommissie van de staat uitge
reikte diploma van een hogere secundaire 
technische school. 
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3. voor de houders van een diploma voor bewaarschoolonderwijseres uit- · 
gereikt door een inrichting voor lager normaalonderwijs of door de 
examencommissie van de staat voor ·het normaalonderwijs voor bewaar
schoolonderwijzeressen, door de examencommissie van de staat voor 
het normaalonderwijs voor bewaarschoolonderwijzeressen. 

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

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

tngenteur. 
2. door de examencommissie van de staat voor het hoger middelbaar 

onderwijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 

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

E. De houders van een diploma van technisch ingenieur. 

F. De houders van een ,gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle 
afdelingen), behaald vóór 1 januari 1965 en die bo'vendieri een wettelijke of 
wetenschappelijke graad van kandidaat hebben behaald in een universiteit, 
een daarmede gelijkgestelde inrichting of vóór de examencommissie van de 
Staat voor het universitair onderwijs. 

G. De houders van diploma's of getuigschriften, behaald in buitenlandse 
inrichtingen voor secundair onderwijs . of in krachtens een internationale 
overeenkomst in België opgerichte inrichtingen voor secundair oriderwiis, 
die gelijkwaardig erkend zijn met de gehomologeerde diploma's en getuig
schriften van het hoger middelbaar onderwijs en van het hoger secundair 
·technisch onderwijs onder bij wettelijke beschikkingen bepaalde voor-
waarden. 

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

I. door een examencommissie, ingesteld door een univer~iteit of d~armee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat
burgerlijk ingenieur ; 

2. door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voor de tqelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 
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OVERGANGSBEPALINGEN 

1. Voor de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift oud 
stelsel (afdelingen Latijn-Grieks; Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, 
Wetenschappelijke of Wetenschappelijke B), dat onder de vóór 1 januari 
1965 geldende voorwaarden behaald werd, blijft het universitair onderwijs 
toegankelijk onder de vóór deze datum geldende voorwaarden. 

Indien zij echter het voordeel van de omnivalentie willen genieten, 
moeten zij het bekwaamheidsdiploma behalen, dat toegang verleent tot het 
hoger onderwijs : 

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

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

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

hetzij het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs behalen, als
mede het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs; 
hetzij een humanioragetuigschrift behalen onder d~ vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden. 
In dit laatste geval vallen zij onder de hierboven bedoelde categorie 1. 

11. 

Niemand wordt toegelaten tot het examen : 
a) van licentiaat in de wijsbegeerte, indien hij niet de graad van kandidaat in 

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

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

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

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

daat in de Germaanse filologie heeft behaald ; 
f) van licentiaat in de rechten, indien hij niet de graad van kan.didaat in de 

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

rechten heeft behaald ; 
h) van licentiaat in de wetenschappen, indien hij niet de overeenstemmen

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

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

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

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

m) val}. 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 filo
logie, 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 
iicentiaat 'in de wijsbégeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licen
tiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Roma~nse filologie of 
van licentiaat in de Germaanse filologie heeft behaald ; 

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

p) van doctor in de wetenschappen, indien hij niet de graad van licentiaat in 
· de wetenschappen heeft behaald ; · 
q) van burgerlijk ingenieur, indien hij niet de graad vàn kandidaat-burgerlijk 

ingenieur ·heeft behaald of de graad van onderluitenant-leerling aan de 
applicatieschool (artillerie en genie) ; · · 

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

s) van geaggregeerde voor het · hoger onderwijs, indien hij niet de overeen
stemmende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, 
in de w;etenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergenees
kunde, van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, 
van' burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur 
voor de scheikunde ·en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

111. 

Niemand wordt tot het examen toegelaten, zo hij niet aan zijn studiën 
de bij de wet voorgeschreven duur heeft gegeven. Deze duur wordt, voor de 
eerste graden, berekend met ingang van het tijdstip waarop de examinandus 
voldaan heeft aan de voorwaarden tot toelating tot de universitaire studiën, 
en voor de overige graden, met ingang van het tijdstip waarop de examinan
dus de onmiddellijk voorafgaande graad verworven heeft. 
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DE WETENSCHAPPEliJKE GRADEN(*) 

A. Opsomming 

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

Kandidaat in de moraalwetenschap ; 
Kandidaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Kandidaat in de Oosterse filologie ; · 
Kandidaat in de Slavische filologie ; 
Kandidaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen ; 
Kandidaat in de lich'!melijke opvoeding ; 
Kandidaat natuurkundig ingenieur ; 
Kandidaat in de economische wetenschappen ; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Licentiaat in de moraalwetenschap ; 
Licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Licentiaat in de Oosterse filologie ; 
Licentiaat in de Sl~tvische filologie ; 
Licentia~t in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Licentfaat in de staatswetenschappen ; 
Licentiaat in de sociale wetenschappen ; 
Licentiaat in de bestuurswetenschappen ; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen ; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Licentiaat in de criminologie ; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Natuurkundig ingenieur ; 
Licentiaat in de economische wetenschappen ; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde voor het hog~r secundair onderwijs in de moraalwetenschap ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis 

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

schiedenis en filologie ; · 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 

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

opvoeding; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten- "' 

schappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de psychologisçhe en 

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

schappen; 

(*) Deze o·psomrning ·omvat niet de _postgraduaat-cyclussen die in diverse faculteiten, 
instituten en centra kunnen gevolgd worden. 
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Geaggregeerde voor het . hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 
wetenschappen ; 

Doctor in de moraalwetenschap ; 
Doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Doctor in de Oosterse. filologie ; 
Doctor in de Slavische filologie ; 
Doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Doctor in de staatswetenschappen ; 
Doctor in de sociale wetenschappen ; 
Doctor in de bestuurswetenschappen ; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen ; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap; 
Doctor in de criminologie ; · 
Doctor in de lichamelijke· opvoeding ; . 
Doctor in de toegepaste wetenschappen ; 
Doctor ·in de economische wetenschappen ; 
Doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen ; 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap ; 
Speciaal doctor. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Speciaal doctor in de Oosterse filologie ; 
Speciaal doctor in d~ Slavische filologie ; 
Speciaal doctor in de Mrikaanse gescliiedenis en filologie; 
Speciaal doctor in de economische wetenschappen.; . 
Speciaal doctor in de psychologis.che en pedagogische wetenschappen. 
Doctor in de tandbeeldkunde 

B. ·· r.oelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

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

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

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

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

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

e) Zie À. p. 9: opsomming van de academische graden. 
e) Zie de programma's van de onderscheiden faculteiten, school, instituten en centra der 

R.U.G. . -
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a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofd
stuk 11 van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het' programma van de universitaire examens e ) ; 

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

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

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

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

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

b) gespecialiseerde studiën; 

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

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

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

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

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

2° toegelaten worden tot de studiën die leiden tot de graden van licen
tiaat of ingenieur, zij die de overeenkomstige graad van kandidaat hebben 
behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van geaggregeerde voor het 

. hoger secundair onderwijs, zij die· de overeenkomstige graad ·van licentiaat 
hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van doctor, zij die de 
overeenkomstige gra'ad van licentiaat hebben behaald; tót de studiën die 
leiden tot de graad van speciaal doctor, zij die de overeenkomstige graad van 
doctor hebben behaald; 

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

e) Zie· B.l. p. 10 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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twee jaar voor de graad van kandidaat ; 
twee jaar voor de graad van Heen tiaa t ~ 
drie jaar voör de graad van ingenieur ; 
één jaar ~oor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

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

Voor de eerste graad wordt de duur ·van de studiën ·gerekend van het 
tijdstip af waarop de examinandi ·voldaan hebben aan de toelatingsvereisten, 
voor de andere graden van het tijdstip af waarop de examinandi de onmiddel
lijk lagere graad behaald hebben. Wat de graad betreft van geaggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs mag nochtans van deze regel worden 
afgeweken. 

S 3. De in S 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 
examinatoren en medeondertekend door de rector. 

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

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

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

I 
ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2, 1 o en 2°, koninklijk besluit van 

19 december 1962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kan
didatuur in de moraalwetenschap : de houders van een gehomologeerd ge
tuigschrift van Latijn-wiskundige humaniora (*), van Latijn-weten
schappelijke hu:maniora (*), van modern-wetenschappelijke humaniora (*), 
van een gehomologeerd of erkend getuigschrift van modem-ecönomische 
humaniora (*). 

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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- Behoudens de in art. 2 van het koninklijk besluit van 19 
december 1962 vermelde personen worden toegelaten tot de kandidatuur in 
de moraalwetenschap, degenen die slagen voor het toelatingsexamen dat 
wordt afgelegd ten overstaan van een door de Faculteit van de Letteren en 
Wijsbegeèrte aangestelde commissie en dat de volgende vakken omvat : 
1. Een verhàndeling (in het Nederlands) ; 
2. Korte inhoud van en commentaar .op een uiteenzetting van ongeveer 20 

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

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

5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

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

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

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

ARTIKEL 5. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 11 juli 
19 5 9' vermelde personen in ogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de 
handelswetenschappen (bedoeld wordt economische wetenschappen) : de 
houders van een diploma A6/ Al van gegradueerde in de handelsweten
schappen, van gegradueerde van het hoger technisch onderwijs, afdeling 
boekhouden en administratie of van gegradueerde in de boekhoudku.nde. 
(Aangevuld bij besluit van de Raad van Beheer van de R.U.G. van 3 oktober 
1968) 

ARTIKEL 6. - Mogen zich inschrijven met het bog op het behalen va:p 
de wetenschappelijke graad van kandidaat iri de scheikunde, in de aard- en 
delfstofkunde, in de aardrijkskunde, in de· biologie, in de farmaceutische 
wetenschappen, in de diergeneeskundige wetenschappen of in de genees- ' 
kundige wetenschappen : de houders van een gehomologeerd getuigschrift 
van modem-wetenschappelijke humaniora, vàn een gehomologeerd of erkend 
ge~uigschrift van modem-economische humaniora. 
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ARTIKEL 7. -Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen-van 
de wetenschappelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of 
van licentiaat in de tandheelkunde ': de houders van het wetenschappelijk 
diploma van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen~ uitgereikt door 
de Rijksuniversiteit te Gent, door de Vrije Universiteit te· Brussel, door de 
Katholieke Universiteit te Leuven, door de Rijksuniversiteit te Luik of door 
de.Universitaire facuiteiten "Notre Dame de la Paix" te Namen. 

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

ARTIKEL 8. - Behoudens de in art. 1, koninklijk l?esluit van 28 
augustus 1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandida
tuur in de lichamelijke opvoeding : de houders van een gehomologeerd of 
erke~d getuigschrift van modern-economische humani<?ra (*) 

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

Nochtans moeten, uiterlijk bij het examen van het derde doctoraat, de 
cursussen van de kandidatuur in de· diergeneeskundige wetenschappèn en 
waarover nog geen examen werd afgelegd geregulariseerd worden. 

ARTIKEL 1 0. - Alvorens tot de examens te worden toegelaten moeten 
de belanghebbenden het bewijs leveren, dat zij alle daartoe opgelegde voor
waarden vervullen; zij moeten onder meer het origineel van het vereiste 
diploma of getuigschrift voorleggen. · 

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

De houders van een buitenlands diploma of eindstudiegetuigschrift, dat 
toegang geeft tot één der wettelijke academische ' graden van kandidaat 
vermeld in art. 1 van de gecoördin.eerde wetten op het toekennen van de 
academische grad~n en het programma vàn de universitaire examens, worden 

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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toegelaten tot alle door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikte weten
schappelijke graden van kandidaat die niet met de wettelijke graden overeen
stemmen, met uitzondering van kandidaat natuurkundig ingenieur. 

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

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

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

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

, Reglèment voor de organisatie van de examens tot het behalen van 
we~telijke en wetenschappelijke graden. 

Reglement vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 
1973 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 1974. 

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

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

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

· De leden van de examencommissie belast met het afnemen van het 
examen voor een studiejaar van een discipliné zijn de leden van het onder
wijzend personeel die effectief de leerstol hebben gedoceerd, weze het een 
keuzevak', ongeacht of zij al dan niet' verbonden zijn aan de faculteit, de 
school, het instituut of het centrum; indien aldus de getalsterkte vijf niet 
wordt bereikt, worden in de commissie titularissen van verwante cursussen 
opgenomen om het aantal leden op ten minste vijf te brengen. Wanneer het 
evenwel een bijkomend of aanvullend examen geldt of wanneer de examen
stof minder dan vijf cursussen omvat, bestaat de examencommissie uit ten 
minste drie leden. 
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Indien een leerstof tijdens het academisch jaar door een overeenkomstig 
de wettelijke en r'eglementaire bepalingen aangestelde plaatsvervanger volle
dig 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 pf het centrum wie tot de examencomnüssie behoort : de 
plaatsvervanger of plaatsvervangers (en, zo er meer zijn, welke), of de titu
laris, of de titularis en de plaatsvervanger(s). 

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

De in de alinea's 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde leden van de examen
commissie voor het laatste studiejaar van een discipline kunnen als leden van 
de examencommissie coöpteren de leden van het onderwijzend personeel of 
wetenschappelijk personeel, die zij overeenkomstig alinea 2 van artikel 10 
aangesteld hebben als commissarissen belast met de beoordeling van ver
handelingen van laatstejaarsstudenten in die discipline; de coöptatie van elke 
commissaris als lid van de examencommissie geldt all~en voor de beraad
slaging betreffende de examinandi, wier, verhandelingen ' hij mede heeft be
oordeeld. 

I~dere examencommissie stelt haar voorzitter en haar secretaris aan. 

ARTIKEL 3. - Inqien 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 schriftelijk mede aan de voorzitter van de examencommissie. 

In dit geval mag de faculteit, de school, het instituut, het centrum en, in 
dringende gevallen, de examencommissie of, desnoods, de voorzitter van de 
examencommissie een lid van het onderwijzend of ~an het wetenschappelijk 
personeel aanstellen om hem te vervangen. 

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

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

In het bijzonder moeten de examinatoren die in het begin van de eerste 
examenperiode,"waarvan sprake in artikel 6, wen,sen te ondervragen, daartoe 
de toestemming van de f~culteit, de school, het instituut of het centrum 
verkrijgen; zij stellen, met de instemming van de faculteit, de -school, het 
instituut of het centrum de rooster van hun ondervragingen derwijze samen, 
dat de ondervragingen het normaal verloop.- van het onderwijs niet hinderen. 
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Ondervragingen mogen slechts plaatshebben over cursussen waarvan de 
leerstof in een bepaald studiejaar V<?lledig 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. 

//. Examenperioden 

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

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

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

De.examens mogen uitsluitend tijdens die perioden plaatshebben. 

Waar het nodig is kunnen de faculteiten, in afwijking van de voorgaande 
alinea's, ,ten behoeve van de licentiaten die de aggregatie voor het hoger 
secundair onderwijs wensen te behalen, een buitengewone examenperiode 
organiseren die gedeeltelijk of zelfs geheel mag valien in de eerste periode, 
waarvan sprake in het beg~n van dit artikel. 

ARTIKEL 7. - In geen geval mag op zon-: en feestdagen of tijdens de 
vakanties worden ondervraagd; op de andere dagen mag worden ondervraagd 
tussen 8 en 19 uur. De examinandi die volgens de rooster vóór de middag 
worden opgeroepen moeten vóór lunchtijd worden ondervraagd; zij die na de 
middag worden opgeroepen moeten vóór 19 uur worden ondervraagd. 

ARTIKEL 8. - Het examen ovèr alle cursussen voor een bepaald studie
jaar van een bepaalde disciplin-e wordt voor gesloten verklaard onmiddellijk 
na de proclamatie van al de resultaterl yoor dat studiejaar· van die discipline 
of voor een groep examinandi van dat studiejaar. 

Alvorens een examinandus die aan de eerste examenperiode heeft deel
genomen,' zich voor de tweede examenperiode mag aanmelden, moet een 
beraadslaging hebben plaatsgehad over het geheel van de examenstof van zijn 
studiejaar. 

///. Werkzaamheden van de examencommissie 

ARTIKEL 9. - De examens omvatten naast (een) mondeling(e) ge
deelte(n) ook de bij wet of besl'!Jit of door de examencommissie opgelegde 
schriftelijke gedeelten. 
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Iedere examinandus mag, wanneer hij daartoe ernstige redenen kan 
laten gelden, aan de voorzitter van de examencommissie de toelating vragen 
om, in plaats van ·het mondelinge examen, een schriftelijk _examen af te 
leggen, hetzij over de stof van een of meer cursussen, hetzij over de volledige 
examenstof. 

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

No'chfans moet elke verhandeling worden onderzocht door drie com
missarissen, waarvan er ten minste een tot het onderwijzend personeel moet 
behoren en die worden aangesteld door de in de alinea's 2, 3 en 4 van artikel 
2 bedoelde leden van de examencommissie voor het laatste studiejaar van de 
betrokken discipline. De examencommissie houdt rekening met hun drie 
individuele beoordelingen of met het gemiddelde van hun beoordelingen. 
Elke commissaris moet schriftelijk verslag uitbrengen over elke door hem 
onderzochte verhandeling en een waardecijfer toekennen aan elke verhande
ling. 

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

ARTIKEL 12. - Elke voor een _examenperiode ingeschreven examinan
dus, die zich voor geen enkele ondervraging aanmeldt of die het examen niet 
beëindigt, dient de secretaris van de examencommissie daarvan onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van de redenen van zijn 
terugtrekking. Indien hij 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 
universitaire lokalen door de raad van de faculteit, de school, het instituut of 
het centrum aangewezen; die toegankelijk zijn voor het publiek en die ver
meld wor_den in een bericht, dat vooraf ad valvas of aan de deur van het 
·aangegeven lokaal ~ordt uitgehangen. 

ARTIKEL 15. - Bij flagrante tekortkoming van een examinator kan de 
examinandus de voorzitter van de examencommissie verzoeken ' het ge
wraakte feit aanhangig te maken bij de examencommissie. 

IV. Beraadslaging van de examencommissie 

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

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

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

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

ARTIKEL 17. - De leden van de examencommissies zijn verplicht de 
beraadslagingen bij te wonen en de aanwezigh_eidslijst te ondertekenen. In 
geval een 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 áan de voorzitter van de 
examencommissie mede. · 

De voorzitter stelt de rector op de hoogte van ·niet gewettigde afwezig
heden van commissieleden. 

Een examencommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten 
minste drie vijf den van haár leden, die met de ondervraging over voor alle 
examinandi verplichte cursussen van een bepaald studiejaar belast zijn, aan.:. 
wezig 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. 

De voorzitter van de examencommiSSie, of, in opdracht van de voor
zitter, de secretaris van de examencommissie deelt na de bekendmaking van 
de resultaten van de beraadslaging ten minste aan alle uitgestelde of afge
wezen examinandi mede of zij uitgesteld of afgewezen werden : 
- wegens ontoereikende prestaties voor het geheel van de cursussen ; 
- of wegens tekortkomingen voor bepaalde cursussen, en welke ; 
- of wegens tekortkomingen én voor het geheel van d'e cursussen én voor 

bepaalde cursussen, met vermelding van de afzonderlijke cursussen waar
voor de examinandus te kort schoot ; 

- 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. 
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De faculteiten, scholen, instituten of centra mogen een speciale plech
tigheid organ~seren 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 
waarvo'ür een proefschrift vereist wordt, van de graad van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs en van de graad van speciaal doctor. 

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

. docto_r. 

Reglement vastgesteld bij besluit van de. Raad van Beheer van 11 juli 
197 3 en gewijzigd bij besluit van de Raad van ·Beheer van 17 mei 19 74. 

I. Gemeenschappelijke bepalingen 

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

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

In een examencommissie voor de graad van doctor met proefschrift, van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs ot van speciaal .doctor, mag om het 
even welke persoon, wiens medewerking noodzakelijk wordt geacht, opge
nomen worden· door de ingestelde examencommissie. 

De kosten die gepaard gaan met de opneming in de examencommissie 
van personen, die niet tot de universiteit behoren, vallen ten laste van het 
patrimoniumkrediet van de betrokken faculteit of van het betrokken insti
tuut. 
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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 beraadslagingén van d~ examencommissie zijn geheim. 

A.RTIKEL 3. - § 1. Het examen voor de graad van doctor (met proef
schrift) omvat : 
1) het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en even

tueel 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( en) ten overstaan van de examencommissie. 

§ 2. De examens voor de graden van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs en van speciaal doctor omvatten : 
1) het indienen van een gedrukt, oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 

dat een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap is, en van drie 
bijkomende stellingen. Het · proefschrift mag gedrukt zijn volgens het 
typografisch of volgens het "offset" procédé ; 

2) het in het openbaar verdedigen van dit proefschrift en van de daarbij 
gevoegde stellingen ten overstaan van de examencoJI1missie ; 

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

ARTIKEL 4. - De onderwerpen van het proefschrift en van de bij
komende stelling( en) voor het behalen van de graad van doctor moèten door 
de examencommissie worden aangenomen. 

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

ARTIKEL 5. - Het proe~schrift mag alleen in een andere taal dan het 
Nederlands 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 taál gesteld proefschrift moet een 

I 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 Nederlands tot 
voorwerp heeft of zo het door buitenlandse examinandi vooraf aan de Rijks
universiteit te Gent genoten onderwijs in een andere taal werd verstrekt, 
mogen de open bare en mondelinge gedeelten van het examen in diezelfde 
taal worden afgelegd. Dit mag eveneèns geschieden om andere redenen, 
indien de examencommissie en de rector die rede~en gegrond achten. 

ARTIKEL 6. - De aspiranten voor de graden van doctor, van geaggre
geerde voor het hoger dnderwijs of van spe,ciaal doctor richten tot de deken 
van de faculteit of tot de . voorzitter van de school, het instituut of het 
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centrum een verzoekschrift met vermelding van hun naam, vo.ornaam, ge
boorteplaats en -datum, alsmede van hun woonplaats. 

Bij dit verzoekschrift gaan : 

1) het origineel van het diploma of van het document op grond waarvan de 
gewenste graad kan behaald worden ; 

2) een nota over de vroegere studiën en eventueel over de wetenschappelijke 
titels en publikaties van de aanvrager ; 

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

ARTIKEL 7. - Het proefschrift en de stelling(en) mogen in 
manuscript, · getypt of gedrukt WQrden voorgelegd. Het examen neemt een 
aanvang op het ogen.blik dat de examinandus voldaan heeft aan het bepaalde 
bij artikel 6. Hij moet bovendien binnen de acht dagen hierop volgend de 
administratieve formaliteiten vereist voor het afleggen van het examen 
(inschrijving op de rol, voor het examen en betaling der rechten) regelen voor 
zover zulks nog niet was gebeurd. 

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

IJ. Bijzondere bepalingen 

A. Voor de graad van doctor 

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

's 2. Zo de examencommissie de onderwerpen van het 
proefschrift en van de stelling( en) aanneemt, stelt zij uit haar leden een 
leescommissie samen; die ten minste drie en ten hoogste vijf leden moet 
omvatten. Ten minste een maand en ten hoogste drie maand na haar aan
stelling beraadslaagt de examencommissie 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 toe
laten van de exàmirtandus tot de verdediging van het proefschrift en de 
stelling( en). 

s 3. De beslissing wordt aan de examinandus medege
deeld binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Indien ze gunstig is wordt 
de examninandus toegelaten tot de verdediging van het proefschrift en de 
bijkomende ·stelling( en). De verdediging vindt plaats voor de examen
commissie, ten laatste een maand na de beslissing tot toelating tot de ver
dediging. 
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ARTIKEL 10. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de ver-
dediging, die ten minste acht dagen vooraf worden bekendgemaakt aan de 
examinandus door middel van een schriftelîjk tot hem gerichte uitnodiging, 
evenals aan belangstellenden via een bericht. in de pers en ad valvas in ,de 
universiteit. 

ARTIKEL 11. - ,Onmiddellijk na de openbare verdediging, die niet 
minder dan een uur en niet meer dan twee uur mag duren, beraadslaagt de 
examencommissie over de waarde van het ingediende werk en van de verdedi
ging. Zij beslist bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden over het al 
of niet toekennen van het doctoraat en over de vraag of de examinandus het 
examen heeft afgelegd op voldoende wij~e, met onderscheiding, 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 h~t nadeel van de examinandus beslist. De openbare 
praelama tie volgt onmiddellijk op de beraadslaging. · 

ARTIKEL. 12. - De examencommissie kan slechts geldig beraadslagen 
wanneer ten minste drie vijfden· 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 insti
tuut of het centrum de examencommissie en een leescommissie aangesteld. 
D.e leescommissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden van de 
examencommissie. Indien bet proefschrift en de bijkomende stellingen in 
gedrukte vorm zijn aangeboden, wordt van meet af aan een exemplaar aan 
elk lid van de examencommissie overgezonden. 

§ 2. Ten minste een maand en ten hoogste drie. maand· 
na de aanstelling van de leescommissie beraadslaagt de examencommissie 
over de door de leden van de leescommissie schriftelijk ingediende, gemoti
veerde verslagen en beslist zij over het · al dan niet toelaten van de examinan
dus 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 exemplaren dat ten minste honderd en ten 
hoogste tw~ehonderd moet bedragen. 

§ 3. De beslissing wordt aan de examinandus medege
deeld 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 gedrukté ·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 schriftelijk tot 
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hem gerichte uitnodiging, evenals aan belangstellenden via een bericht in het 
Belgisch Staatsblad, in de pers en a~ valvas in de universiteit. 

ARTIKEL 14. - De verdediging van het proefschrift en van de stellin
gen moet ten laatste twee maanden na de beslissing tot toelating tot verdedi
ging of, in voorkomend 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 examen
commissie 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 bekendgemaakt en het onderwerp van de openbare les medege
deeld. 

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

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

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

ARTIKEL 16. - De openbare les, die niet minder dan 3/4 uur en niet 
meer dan 1v2 uur mag duren, wordt gegeven voor de examencommissie, in 
het bijzijn van de rector en van de secretaris van de academische raad, ge
durende een plechtige zitting in de aula van de universiteit. De beraa'dslaging 
die volgt op de openbare les heeft uitsluitend betrekking op de waarde van 
de les. 

ARTIKEL 17. - De graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
of van speciaal doctor wordt de examinandus enkel verleend indien het 
resultaat van elke in artikel 13·, § 2, artikel 14 en artikel 16 bedoelde beraad
slaging voor hem gunstig is. Na elk van deze beraadslagingen stemt de 
examencommissie mondeling en bij naamafroeping. De leden van de lees-
commissie 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 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 mi de beraadslaging, die 
volgt op de openbare les, de secretaris van de academische raad de tekst van 
het diploma voor te lezen. 

Onmiddellijk na deze .voorlezing wordt het diploma ondertekend door 
de reçtor, 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 d~t al de formaliteiten volbracht zijn, 
roept hij de examinandus uit tot geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
tot speciaal doctor. 

11/. Slotbe[Xllingen 
. 

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

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

ARTIKEL 20.- Behalve tijdens de vakanties zullen de examinandi zich 
gedurende het gehele jaar voor het examen mogen aanmelden. De vakantie
perioden onderbreken de bij de artikelen 9, 13, 14 en 15 bepaalde termijnen. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Blandijnberg 2- Tel. 23.38.21 (10 lijnen) 

GRADEN DIE KU~NEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte veTleent de volgende wet
telijk.e 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 tijd.en 
- 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 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de : 

1) moraalwetenschap 
2)Slavische filologie 
3)Afrikaanse geschiedenis en filologie 

- Aanvullende kandicta tuur en aanvullende licentie in de Germaanse filo-
logie, richting :- Nederlands 

-Engels 
- Duits 
- een Scandinavische taal 
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TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Wetenschappelijke graden in de moraalwetenschap : 

- tot de kandidatuur : 
a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, S 

2, 1 o van het koninklijk besluit van 30 september 1964(cf. p.l6); 
b) de houders van een gehomologeerd · humanioragetuigschrift (oud 

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

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

d)voor een examencommissie aangesteld door de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte een toelatingsexamen afgelegd hebben 
zoals voorzien in art. 1, 2de lid, van het besluit van de Raad van 
Beheer van 26 februari 1964(cf. p.l8); 

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

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

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

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

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

- tot de kandidatuur : 
a)"zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3; s 

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

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

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

d) de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met vrucht 
de voorbereidende proef voor toelating tot het examen van kandi
daat in de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald bij 
art. 10, van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 
examens, (coördinatie op 31 december 1949) ; 

- t9t de licentie : de houders van de overeenstemmende graad van 
kandidaat; . \ 

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

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Afrikaanse 
geschiedenis en filologie : de houders van de' overeenstemmende 
graad van licentiaat en de houders van de graad van licentiaat in de 
Afrikaanse taalkunde en geschiedenis; 

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

- tot het speciaal doctoraat : de houders van de overeenstemmende 
graad van do~tor. 

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

- tot de aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie worden 
toegelaten : · · 

a) voor de richting Neder lands : de houders van een Belgisch wette
lijk diploma of van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse filologie 
(alle richtingen, Qehalve deze die de grondige taalkundige studie of 
de grondige studie van de literatuur van het Ned~rlands omvatten); 

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 gtondige taalkundige studie of 
de grondige studie van de literatuur van het Engels omvatten); 

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

d) voor de richting een Scandinavi,sche taa': de houders van een 
Belgisch wettelijk diploma of van een door de Rijksuniversiteit te 
Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Ger
maanse filologie (alle richtingen, behalve deze· die de grondige taal-
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kundige studie of de -grondige studie van de literatuur van een 
Scandinavische taal omvatten). 

- tot de aanvullende licentie in de Germaanse filologie - richting 
Nederlands, richting Engels, richting Duits of richting een Scandi
navische · taal : de houders van het overeenstemmend diploma van 
speciaal kandidaat. 

OVERZICHT VAN DE STUD IEN 

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

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

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

4° Het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk 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 overeen
stemmend diploma van licentiaat. 

5° Het examen voor de' graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk 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 overeen
stemmend diploma van doctor. 

6° be 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 
t~ee examengedeel ten. 

De examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen over een onderwerp dat' verpand houdt 
met de bestudeerde taal. Zij moet aan de examencommissie worderi voorge
legd vóór de door haar te bepalen datum. 
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Verklaring van de gebruikte tekens 

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

(0) 
(00) 
(-) 
(+) . 
(++) 
(/) 

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

= eerste halfjaar 
= tweede halfjaar 

· - te volgen in dele kandidatuur/licentie 
= te volgen in de 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de leen 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de l e of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 

examinandus) 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd : niet in 1 97 4-197 5 
= cursus om de 2 jaar· gedoceerd : wel in 1 97 4-1 97 5 
= oefeningen in groepen, dagen en uren later te bepalen. 
= ' 20 weken per jaar 
= gedurende de maanden oktober en november · 
= Studenten die een licentieverhandeling voorbereiden met een 

taalkundige strekking dienen de cursus "Logica en taalweten
schap" te volgen. Studenten die een verhandeling voorbereiden 
met een literaire strekking dienen ofwel de cursus "Grondige 
vraagstukken van de wijsbegeerte : cultuurfilosofie" ofwel de 
cursus "Bijzondere vraagstukken uit de alg~mene wijsbegeerte" 
te volgen. 

= 5 uren gedurende één jaar 
= le jaar 
= 2e jaar 
= 1 0 uren gedurende één jaar 
= 1 5 uren gedurende één jaar 
= 20 uren gedurende één jaar 
= 30 uren gedurende één jaar 
= 30 uren gedurende elk .der twee jaren 
= 45 uren gedurende elk der twee jaren 
= · 60 uren gedurende elk der twee jaren 
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w 
0'\ 

I 

. . 

Leergangen -

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

2. Logica(*) ... · ............. ....-. 

3 . . Oefeningen logica<*+**) .......... 

4. Psychologie(*) ............... 
5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0 ) ... 

6. Ethica (*+**) ................ 

7. Oefeningen ethica (*+**) .......... 
8. Encyclopedie van de wijsbegeerte (*+**) .. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Zes door de examinandus met goedkeuring van de 
examenoommissie gekozen vakken, die elk ten-
minste één college omvatten dat voorkomt op het 
programma van een universiteit (twee te volgen in 
de ee!ste kandidatuur, vier in de tweede kandi-
datuur). 

... 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 3 5. 

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Kandida-tuur in de wijsbegeerte ( 2 jaar studie) . . I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' E. VERMEERSCH 14V2-16 Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-18 · Blandijnberg, 2 
? 

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

W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 14Yl-16Yz Blandijnberg, 2 

1. KRUITHOF 17-19(**) 11-13(*) Paddenhoek (*) 
Blandijnberg, 2 

(**) 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
,-" 

R. BOEHM 1'7%.-19 Blandijnberg, 2 
~ 

-



w 
.....,J 

I 

Leergangen 

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

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

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de c 

Middeleeuwen (0 ) .............. 

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) 

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

I 

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

Oudheid (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

Middeleeuwen (00) ............. 
-7. VerklaPng van wijsgerige teksten uit de 

Moderne Tijden (00) ............. 
8. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

Hedendaagse Tijden (0 ) ........... 

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

10. Axiologie (OO) ................ 
of 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de ~jsbegeerte (2 jaar studie)-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ~ Plaats 

I 

A. JANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS 60 uur/jaar 
~ 

Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-19 Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS . 11-12 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS - 14-15 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 14-15 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 16-!8 Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS - 14-16 Blandijnberg, 2 



w 
00 

I 

- Leergangen 
.. 

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

13. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0 ) .................. 

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

16. Epistemologie (OO) • • • • • • • • • • • • • . 

Twee cursussen naar keuze uit 1 7 t.e.m. 21 
17. Kritische ontleding van een wijsgerjg werk : 

wijsgerige antropologie (00) ......... 
18. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

~ 
logica (00) .................. 

19. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
ethica (0 ) .................. 

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

2i. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
esthetica (0 ) ................. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee door de exarninand~s met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt op 
het programma van een universiteit 

Voor de verkJaringvan de gebruikte tekens: zie p. 35. 

F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Titularis maanda~ dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. ' 

--
E. VERMEERSCH 15-17 Blandijnperg, 2 

L. APOSTEL ___. .. 14-16 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

L. APOSTEL . - 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 8-10 Blandijnberg, 2 

~ 

E. VERMEERSCH 14-15 . , Blandijn berg, 2 

I 

L.APOSTEL 12-13 Blandijnberg, 2 

. 
J. KRUITHOF 16-17 Blandijnberg, 2 

. 
R. BOEHM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 30 uur/jaar ' Blandijnberg, 2 
~ 

I 



w 
\0 
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FACULtEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 
~ K.DECLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die Atheneum-
voorkomen op het programma der athenea, 30 uur/jaar . "'.;, Lyceum . 
partim : zedenleer . . . . . . . . . . . . . . N . Blandijnberg, ~ 

partim .: algemene wijsbegeerte (00) ..... L.APOSTEL 30 uur/jaar B1andijnberg, 2 

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

' 

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

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

, I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 3 5. 
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Leergangen 

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

2. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome (00) .· •• : ••• .•••••••••••• 

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... 
4. Geschiedenis v3.!_1· de Nieuwe Tijden (0 0) ... 
5. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (00) .. 
6. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... 
7. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) 

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

8a. Oudste Tijden ................ 
8b. Griekenland en Rome ............ 
8c. Middeleeuwen (oo) ............. 
8d. Middeleeuwen (0 ) .............. 
8e. Nieuwe Tijden ... · ............. 
8f. Nieuwste Tijden 

partim: ................... 
partim: ................... 
Encyclopedie der geschiedenis, twee 
partims te kiezen onder: 

9a. Oudste Tijden (* *) ............. 
Voor de verklaring van de gebruikte teleens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

P. LAMBRECHTS 17-18 Blanclijnberg, 2 
, 

R. VAN CAENEGEM 11 Yl-12% Blandijnberg, 2 

N. 9-10 Blandijnberg, 2 

R. VAN EENOO 9-11(1) Blandijnberg, 2 

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

; 

.•· 
S. DE LAET 16-18 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 8-10 Blandijnberg, .2 

R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 1(}.12 Blandijnberg, 2 

N. 11-13 Blandijnberg, 2 

R. VANEENOO 
H.BALTHAZAR 11-13 Blandijnberg, 2 

S. DE LAET 14-16(1) Blandiinbem. 2 



., 

' FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9b. Griekenland en Rome(**) ......... P. LAMBRECHTS 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

9c. Middeleeuwen (**) · . . . . . . . . . . ·.. . . R. VAN CAENEGEM 11-12 Blandijnberg, 2 

9d. Nieuwe Tijden (**) . . . . . . . . . " . . •. N . 10-11 Blandijnberg, 2 
# 

9e. Nieuwste Tijden (**) ............ R. VANEENOO 16-17 Blandijnberg, 2 

lOa. Paleografie, met oefeningen (**) ...... W. PREVENIER 10-11 Blandijnberg, 2 
of 

lOb. Latijnse epigrafie, met oefeningen(**) ... P. LAMBRECHTS 10-11 Blandijnberg, 2 

11. Inleiding tot de archeologie, met 
~--- -

~ - oefeningen (* *) ......... .... ...... S. DE LAET 10-11 Blandijnberg, 2 

Twee talen naar keuze uit : (een taal in de . 
-eerste kandidatuur, een andere taal in de 

tweede kandidatuur) I ' 
12a. Vertaling van historische teksten uit het 

Klassiek Latijn (0 ) .............. G. SANDERS 11-13 (1) Blandijnberg, 2 

12b. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn (00) ........... G.SANDERS 11-13 (1) Blandijnberg, 2 

12c. Vertaling van historische teksten uit het 
Middel-Nederlands (00) ........... A. VAN ELSLAND ER 12-13 Blandijnberg, 2 

12d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ............. J. THOMAS 16-17 Blandijnberg, 2 

12e. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks (00 ) ............. R. BOGAERT 11-12 Blandijnberg, 2 

12f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels · .................... R. DEROLEZ 16-18 (1) -. Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. • 
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I 

.-
Leergangen 

..... - ... 

12g. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits ..................... 

tih. Vertaling van historische teksten uit het 
Modem Spaans . . . . .. . . . . . . . . . . 

12i. Vertaling van historische teksten uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ......... 

12j. Vertaling van historische teksten uit het 
Modem Italiaans . . . . . . . . . . . . . . . 

12k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw . . . . . . . . 

121. Vertaling van histqrische teksten uit het 
Russisch (0 ) ................. 

13a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ 

of 
13b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0
) ..... 

of 
13c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Nieuwste Tijden (00) ............ 
14. Overzicht van de geschiedenis der plastische 

kunsten : Oudheid (0 ) ............ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 3 5. 

.· 

FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 
-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. DESMET 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
- -

N. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. VAN NU'FFEL 11-12 Univ., 2 .. -
N • 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

~ 

J. LOTHE 12:13 - Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 
~ 

14-15'12 Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLAND ER 9-11(1) Blandijnberg, 2 

A.DEPREZ ./ 9-11(1) Blandijnberg, 2 

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



~ 
w 
I 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE 
-

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergongen 1ïtularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

15. Overzicht van de geschiedenis der plastiscJ,.e 
kunsten : Middeleeuwen, Nieuwe en c 

Nieuwste Tijden (Oo) . • . • • • • . • • • M.DE MAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

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

~---------------of-----------------+------------------~----~r------1----~--r-------~------+-------;-------------~ 

•• I J. KRUITHOF 8Y2-10 Blandijnberg, 2 

16b. Logica . . . . . . . . •• I L.APOSTEL 

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

18. Inleiding tot de economie (*) M. VAN MEERHAEGHE 

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

20. De vormen van het religieus leven(**) ... I P. LAMBRECHTS 

21. De sociologie(**) ..........•... I M. VERSICHELEN
TERRYN 

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

23. Inleiding tot de etnologie(**) ........ IN. 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

16-17% Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

10%-U%(1) Univ., 8 

10.11 Blandijnberg, 2 

15-16 Blandijnberg, 2 

11-13 Univ., 2 

14=isYz Blandijnberg, 2 

14-16 (2) Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
.. 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Oudste Tijden (oo) . . . . S. DELAET 8-10 

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

3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste Tijden 
(0) ...................... S. DE L,AET 8-10 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (*+**) S. DELAET 14-16 ' ......... 
Vier cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 12 -

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

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

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

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

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van luthtfotointerpretatie, met praktische -
oefeningen (*) ................ F. SNACKEN 10-12 (2) 

~~---- ---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijn1Jerg, 2 

Blandij~berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 575 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

l 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

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

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

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

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

zie p. 56 en 57. 

' 

-

~ -

Ivoor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 35. -

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15 Blandijnberg, 2 

, 



F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

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

. \ Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : I ~ 

1. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... P. LAMBRECHTS 11-12 Blandijnberg, 2 

2. Instellingen van de Romeinse wereld (00) .. P. LAMBRECHTS 11-12 Blandijnberg, 2 

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

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

~ 
Oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS 9-10 - Blandijnberg, 2 

I 5. Geschiedenis van de Griekse letterkunde (0 ) • H. VAN LOOY 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

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

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid .. 
'(00) ..................... H. M\]SSCHE 10-12(2) Blandijnberg, 2 

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

9. Historische kritiek, toegepast op een periode I 

van de geschiedenis (één partim te kiezen -

onder a) en b)) ................ 
a) partim (*+**) ............... S. DE LAET 14-16 Blandijnberg, 2 

b) partim (*+**) .............. P. LAMBRECHTS 10-12 Blandijnberg, 2 

- -
Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

< 

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

het terrein {00) ............... S.DELAET 16-18 (2) 

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

~ 

12. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DELAET 

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

14. Griekse epigrafie (0°) ............ R. BOGAERT 9-10 -
15. Latijnse epigrafie ~*) ............ P. LAMBRECHTS 10-11 

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

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

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

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

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

II. CURSUSSEN ·NAAR KEUZE: 
zie p. 56 en 57. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 .. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

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

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I: VERPLICHTE CURSUSSEN: 

1. Instellingen van de Middeleeuwen (0 ) .... R. VAN CAENEGEM 9-11 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (00) ............. A. VERHULST 11-13 

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

Middeleeuwen (O) .............. A. JANSSENS 
·- - 30 uur/jaar 

4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13%-15% 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS (2) 

5. Geschiedenis van de plastische kunsten : 
Middeleeuwen (00) ............. M.DEMAEYER 

6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen 
(00) .. ·,· ................. G. SANDERS 16-18(2) 

-
7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der 

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

8. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*/**) ..... N. 60 uur/jaar . 
9. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W. SéHRICKX 

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

--- --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

, . 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

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

of . 
d) partim (*+**) .............. A. VERHULST 

Vier cursussen naar keuze uit 12 t.e.m. ~1 
12. Paleografie der Middeleeuwen (0 ) ...... W. PREVENIER 14-16 

13. Oorkondenleer met inbegrip van de 
chronologie en de zegelkunde (00) ...... W. PREVENIER 14-16 

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

15. Vroeg-middeleeuws archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET 10-12(2) 

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

17. Geschiedenis van de ontdekkingen en yan 
de cartografie: Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijden (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar · 

---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

c 

..-· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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I 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

18. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . N . 9-10 

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

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

21. De geschiedenis van de politieke 
leerstelsels (*/**) ................. F. PEETERS 45 uur/jaar 

-
II. CURSUSSEN NAAR KEUZE ~ 

, 

zie p. 56 en 57. 

--

, 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Ploats 

Blandijnberg, 2 

' 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

, 

, 

' 
-



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WUSBEGEERTE 
~ 

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

Leer6Jngen Titularis 11Ulilndag dinsdag woensdag_ donderdag vrijdag zaterdag PlllJltS 

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

Tijden (00} •••••••••••••••• c •• N. 11-12 Blandijnberg, 2 

2. Instellingen van de koloniale wereld (0 ) . . . N . 11-12 Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden: Europese wereld (00) .... N. I I 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

l -

4. Economische en sociale geschiedenis van de 

I Nieuwe Tijden : koloniale wereld '{0 ) . . . . N . 91/z-11 Blandijnberg, 2 

Ul Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 11 
5. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden {0 } ... R.BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

6. Cultuurproductie van de Nieuwe en Nieuwste · 
Tijden - J. BROECKX 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 .................... 

7. Godsdienstgeschiedenis der Nieuwe 
Tijden (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 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 
economische leerstelsels {0 ) ......... W.BRULEZ 30 uur/jaar 

10. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*/**) .... N. (J. BROECKX) 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Theatergeschiedenis {0 ) ........... W.SCHRICKX 
'-

101/z-12 Blandijnberg, 2 

12 Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : .. 
a) partiro (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11-13 Blandijnberg, 2 

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 . . 
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: 
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE I 

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

Leergangen · Titularis maandag dinsdag woemdag donderdag 

b) partim (00) ................ W. BRULEZ 11-13 

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

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

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

15. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijden f0

) .................. N. 60 uur/Jaar 

16. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . N. 9-10 

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

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

19. Beginselen van het. boekhouden (* /**) ... C. DE PELSEMAEKER 

20. Geschiedenis van de politieke leer-
stèlsels (* /* *). . . . . . . . . . . . . . . . . F. PEETERS 45 uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE . 
zie p. 56 en 57. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

14-151/z Univ., 8 

' 
Uiliv., 8 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de gesêhiedenis, richting : nieuwste tijd~n (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

. I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen van de Nieuwste ·Tijden (00) .. R. VANEENOO 10-12(1) 

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

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (0 0) ............ H. BALTHAZAR 11-13 

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

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

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

6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw (*I**) .......... J. QUINTYN 9-10% 

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

8. Geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels (0 ) ......... W. BRULEZ 30 uur/jaar 

9. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* /**) ... J. BROECKX 60 uur/jaar 

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

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

~-· · -- - ··-- ----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Korte Meer, 9 

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

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

Tijden (0 ) .................. R. VANEENOO 17-18 

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

eeuw (00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 

14_. Politieke aardrijkskunde (OO) ........ L. DE SMET 8%-9% 

15. Overzicht van de îmanciële economie (00) •• V. DE RIDDER 45 uur/jaar 

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

17. Beginselen .van het boekhouden(*/**) ... C. DE PELSEMAEKER 

18. Historische kritiek van statistische . -
gegevens(*) ................. N. (J. HANNES) 1~15 

19. Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12% 
- -

20. PrijzengesChiedenis en ~njunctuurstudie 
(*/**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 

21. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie (0 ) . . . . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar 

22. Financiële geschiedenis en de geschiedenis 
der boekhouding in de Middeleeuwen en ' 
Nieuwe Tijden (0 ) ......... :._.... · ... W. PREVENIER 9-10 

23. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methoden (00 ) •••••••••••••• A. VERHULST 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

-

. 
vr;jdag zaterdag · Plaats 

Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Univ., 8 

Univ., 8 

14-15% Univ., 8 
~ 

Blandijnberg, 2 

.. 
Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 
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FACULTmT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

-Leergangen 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

' 
24. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel-

eeuwen en d~r Nieuwe Tijden (0
) . . . . . . .. A. VERHULST 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 56 en 57. , -

. 

-

.. 

.. -

' 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

'-

/ 

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

.... . 

,7 

- ~ 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE -
Twee vakken welke elk het voorwerp uitrnakeil 

·van tenminste één cursus ingeschreven op het 
programma van een universiteit, en gekozen -werden met de toestemming yan de examen ·. 

~ 

commissie. Tenminste één van deze vakken 
dient te behoren tot de geschiedenis . . . . . . 

~ 

1. Museumkunde (00) . . . . . . . . . . . . . N • 10-12 (1) 

2. Bibliotheconomie en bibliografie(*/**) ... K. VAN ACKER 

3. Demografie(*/**) .....•........ M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-11 

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

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

- TERRYN 16-18 

6. De biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen(*/**) R.CLIQUET - 17-18% ............ 

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

8. Etnologie(*/**) ............... N. (P.J. V ANDENHOU1E) 

9. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken (0 ) ............ L.APOSTEL 10-12 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 35. 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

... St.-Hubertusstr., 2 

10-12 Rozier, 9 

Paddenhoek, 5 

14-16 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

' Led., 35 

Blandijnberg, 2 

14-16(1) ·' St.-Hubertusstr. , 2 

-
( ' Blandijnberg, 2 



VI 
-...l 

I 

-

Leergangen 

10. De Wijsbegeerte van het recht (* /* *) .... 
11. Romeins recht(*/**) ............ 
12. Algemene rechtsgeschiedenis met in begrip 

van hetoud-Nederlandsrecht (*/**) .... 
13. Historische teksten der late Oudheid en · 

vroege Middeleeuwen (00) .......... 
14. Theoretische geschiedenis(*) ........ 
15. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-

ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie(*/**) . . . . . . . . . . . . . . 

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

\ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Titularis maandag dinsdag woensdag don·derdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. DEKKERS 10.12 (1) Univ., 2 

W. ROELS 60 uur/jaar Univ., ·2 

J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 2 

G.SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. VANEENOO 14-16 / Bl~dijn!>erg, 2 

~ 

N • 10.11 Rozier, 9 

-
N. 11-12 . . Rozier, 9 

' 



VI I 
00 

I 
I 

1. 

2. 

3. 

4. 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de geschiedenis 

Leergangen . I Titularis I maandag I dins~g woensdág donderdag vrijdag zaterdag I Plaats 

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

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

De algemene methodenleer (0 ) ....... A.GERLO 17-19 Blandijnbt:rg, 2 

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

I I - I I 

,' I I I I I I 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moetén in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. Het examen voor de graad van geaggregeerde HS. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de 
graad van l~centiaat. · 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



U'l 
\0 
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Leergangen 

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

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

3. Griekse schrijvers(*+**) ... . ...... 
4. Overzicht van de geschiedenis der Griekse 

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

a) theoretisch gedeelte(*+**) ........ 

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

6. Historische spraakkunst van het Grieks(**) 

7. Latijnse schrijvers(*+**) .......... 
8. Overzicht van de geschiedeniS der Latijnse 

letterkunde (00) ............... 
9. Latijnse oefeninge!} 

a) theoretisch gedeelte(*+**) ........ 

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

10. Historische spraakkunst van het Latijn(**) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. BOGAERT 9-10* Blandijnberg, 2 

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

H. VAN LOOY 16-18 Blandijnberg, 2 
-

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

14-14* 14-15* 
H. VANLOOY (**) (*) Blandijnberg, 2 

H. VANLOOY 14V~-16 8*-10 
(**) .. (*) Blandijnberg, 2 

R. TlllBAU 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS 11-13 Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS 11*-12* ' Blandijnberg, 2 

14-14* I 

r ~ 

J. VEREMANS (**) Blandijnberg, 2 
16-17% I . 

(*) 
# 

J. VEREMANS I 10-ll (*) 
14-16 (**) Blandijnberg, 2 

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



0\ 
0 
I -

Leergangen 

11a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ 

of 
11 b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde :Middeleeuwen en Ni_euwe Tijden 
(0) ...................... 

of 
llc. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde : Nieuwste Tijden (0 0) ........ 
12. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels {0
) • • • • • • • • • • • • • 

13. Wijsbegeerte der Oudheid (00) . . . . . . . . 
14. Geschiedenis van Griekenland en van 

Rome(*) .................. 
15. Historische kritiek toegepast op de geschie-

denis der oudheid, met oefeningen(**) ... 
16a. Geschiedenis van de Oudste Tijden en 

meer bepaald de oudste geschiedenis van 
Europa (0 ) .................. 

of 
16b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië 

in hun betrekkingen met de Grieks-Ro-
meinse Oudheid : 
1) West-Azië (OO) .............. 
2) Oud-Indië (00) .............. 

of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke ftlologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. BOLCKMANS 14-15~ Blaridijnberg, 2 -

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

A.DEPREZ 9-11(1) Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 8~-10 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS . 9-10 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 

P. LAMBRECHTS 8-10 BlatÎdijnberg, 2 

( 

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

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

A.SCHARPE 12-13(1) Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag ·woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
16c. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... E. VOORDECKERS 11-12 St.-PieterspL, 5 

of 
16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... R. VAN CAENEGEM 11%-12% Blandijn berg, 2 

1 7. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
tische kunsten : Oudheid (0 ) ........ H. MUSSCHE 15-17 (2) Blandijnberg, 2 

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

0\ 

-~ 

I 

~ 

I 

- I 

. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

licentie in de klassielçe filologie, richting :Grieks {2 jaar studie) 

Leergqngen Titularis 
. . 

maandag dinsdag woensdag don<ferdag 

I. VERPUCHTE CURSUSSEN - ~ 

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

2. Griekse schrijvers (*+**) .......... H. VAN LOOY 10-12 
3. Grondige gesçhiedenis der Griekse 

letterkundé (0 ) ..... ' ......... H. VAN LOOY , 11-12% 
4. Oefeningen over de Griekse taal(*+**) R. THIBAU 16-18 
5. Latijnse schrijvers(*) ............. J. VEREMANS 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse . ' 

letterkunde (OO)_ ••••••••••••••• J. VEREMANS 14-15% 
7. Oefeningen over de Latijnse Taal(*) .... J. VEREMANS 14-16 
8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger- -

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

9. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A.SCHARPE 10-11% 

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

volkeren (*) - P. LAMBRECHTS ................. 
13. Griekse epigrafie (00) . ............ R. BOGAERT 9-10 
14. Griekse paleografie (0 ) •••••••••••• R. BOGAERT 9-1.0 

15. Àrcheoloiïe van d~ Griekse wereld(~+~*)' .. H. MUSSCHE 14-16 (2) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69: -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

-
~ 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 
14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

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

- Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

Oudheid {0 ) ................. A. JANSSENS 11·12 
2. Griekse schrijvers (*) ............ H. VAN LOOY 10-12 
3. Grondige geschiedenis der Griekse 

letterkunde (O) ............... H. VANLOOY 9%-11 
4. Oefeningen over de Griekse taal (*) ..... R. THIBAU 16-18 
5. Latijnse schrijvers(*+**) .......... J. VEREMANS 

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

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

maanse taleri en inzonderheid van het -.. 

Grieks en het Latijn : 
IndQgerrnaans gedeelte ( oo) • • . . • . • . . W.COUVREUR 12-13 

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

~ 

Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte {0 ) A. SCHARPE 10.11Vz 
10. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... P. LA'MBRECHTS 11-12 
11. Instellingen van de Romeinse wereld ·(0 0) .. P. LAMBRECHTS 11-12 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke -

volkeren {*) ................. P. LAMBRECHTS 

13. Latijnse epigrafie (*) ............ P. LAMBRECHTS 10.11 
14. Latijnse paleografie f) ........... W. PREVENIER 16-18 (2) 
15. Etruskische en Romeinse archeologie {00) .. S. DE LAET 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69. 

------- -- L___ _____ . __ -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 

' 

vrijdag zaterdag Plilats 

-

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

r 
9-10 Blandijnberg, 2 

~ 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

~ 
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FACUL TElTVAN .DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen 
.. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

Oud~eid(0) ................. A. lANSSENS 9-10 

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

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

4. Oefeningen over de Griekse taal(*) ..... R. THIBAU 16-1S 

5. Latijnse schrijvers (*) J. VEREMANS - 14-16 ............ 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse .. 

letterkunde (00) ............... J. VEREMANS 14-15Vz 

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

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

of 
Sb. Historische verklaring van een Latijns 

9-11(1) schrijver (00) ................. G. SANDERS 

9. Historische kritiek, toegepast op de 
Oudheid(*) e e e e e e e e e e eI Ieee e P. LAMBRECHTS 10-11~ 

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

Voor de verldaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

zaterdag Plaats 

.-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-c 

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

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

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

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

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

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

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

16b. Latijnse p~eografie (O) ........... W. PREVENIER 16-18 (2) 

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

1 7b. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET 8-10 

f 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 6~. 

--- -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 i 

I 

I 

I 

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 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte 
der Oudheid (O) ............. A. JANSSENS 30 u. 9-10 

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

3. Grondige geschiedenis der 
Griekse letterkunde (0 ) ......... H. V~N LOQY 45 u. 10-11% 

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

5. Latijnse schrijvers(*) .......... J. VEREMANS 60u. 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse ' 
~ 

letterkunde (00) ............ . J. VEREMANS 45 u. 14-15% 
-

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

8. Griekse en Latijnse wijsgeri~ 
60 u. teksten(*/**) ............... A. JANSSENS -

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

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

(! ) totaal aan tal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

' -

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg', 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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F ACUL TElT VAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Vergelijkende spraakkunst van de -
c 

Indogermaanse talen en inzonder-
heid van het Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (0 0) ...... . W. COUVREUR 30 u. 12-13 

12. Vergelijkende spraakkunst van de 
Indogermaanse talen en inzonder-
heid van het Grieks en het Latijn : 
klassiek gedeelte (0 ) ........... A. SCHARPE 45 u. 10-11% 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .. P. LAMBRECHTS 30u. 1(}.11 ' 

14. Instellingen van de Romeinse wereld (00) P. LAMBRECHTS 30 u. 1(}.11 

15. Godsdienstgeschiedenis der 
klassieke volkeren ( *) ........ . . P. LAMBRECHTS 30u. 

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

16b. Latijnse epigrafie (*) ........... P. LAMBRECHTS 30u. 1(}.11 

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

17b. Latijnse paleografie (0 ) • • • • • • • • • • W. PREVENIER 30u. 16-18(2) 

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

of 
18b. Etruskische en Romeinse 

archeologie (00) ............. S. DE LAET 60u. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69. 

(!)totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
. -

Blandijnberg, 2 -
9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

L 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

l· ' 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van , 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college om:vatten dat voorkomt 
op het programma van een universiteit. Tenminste 
één van die cursussen moet verband houden met de 
klassieke ftlologie. 

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

2. Historische verklaring van een Latijn·s 
schrijver (00) ................. G. SANDERS 9-11(1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Grondige vraagstukken van de antieke 
wijsbegeerte met inbegrip van de studie 
van het nawerken op het Westers denken(*/**' R. BOEHM 60 uur/jaar 

12. Geschiedenis van de wetenschap in 
de oudheid(*/**) ............... E. VERMEERSCH 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-11~ Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 · 

8-10 Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 -
Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de kla~ieke filologie, alle richtingen (2 jaar studie) 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13. Nationale én provinciaal-Romeinse 
archeologie (00) ............... S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 

14. Byzantijns Grieks (0 } ............ R. THIBAU I 11-12 Blandijnberg, 2 

15. Modem Grieks (00) .............. R~ THIBAU 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

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

17. Middeleeuws Latijn (0 ) ........... G.SANDERS 16-18(1) Blandijnberg, 2 

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

19. Algemene taal~nde (*/**) .......... W.COUVREUR 15-16% i Blandijnberg, 2 

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

21. Geschiedenis van de le~terkunde tijdens de 13%-15% 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 } • G. SANDERS (2) · Blandijnberg, 2 

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

~3. Papyrologie (0 } •••••••••••••••• R. BOGAERT 14-16(1) Blandijnberg, 2 

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

25. Kunstgechiedenis der Klassieke .Oudheid 
(00) ...................... H. MUSSCHE 10-12(2) ' Blandijnberg, 2 

26. Economische en sociale gesçhiedenis van 
Griekenland en Rome {00) • • • • • • • • • • . R. BOGAERT 10-12 Blandijnberg, 2 

27. Cultuurgeschiedenis van Byzantium 
(00) ....................... E:· VOORDECKERS 9-11 Blandijnberg, 2 . 

De cursussen 1 tot 12, die voor elk der richtingen als cursus naar keuze vermeld zijn, kunnen slechts als cursus naar keuze beschóuwd worden, 
indien zij voor de gekozen richting geen verplichte cu.rsus zijn. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie 

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

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

De geschiedenis der opvoedkunde {00) 
.. . I K.. DE CLERCK 17-19 

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

De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : klassieke talen . . . . . . . . . . . I I. V EREMANS 9-10 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 1 · 

Blandijn berg, 2 

_ Blandijnberg, 2 
Atheneum 

Lyceum 

Nie1111lnd kàn zich aanmelden voor d_it 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 onderwjjs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het , 
programma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 



- FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Encyclopedie van de Romaanse filologie (*) L. MOURIN 11-13 Blandijnberg, 2 

2. Filologische oefeningen over de Romaanse 14-15(**) 
talen(*+**) .................. P. REMY 16-17(*) Blandijnberg, 2 

~ 

~ 

3. Taalkunde van het Modern Frans, met 
oefeningen(*+**) .............. G.DEPOERCK 12-13(*) 10-12(**) Blandijnberg, 2 

4. Taalkundige en filologische studie van 10-11(*) 
Franse teksten, met oefe11ingen : (2) .. 10-11(*) 
Middeleeuwen(*+**) ............ J. THOMAS 9-10(**) Blandijnberg, 2 

.....,J - 5. Historische spraakkunst(*+**) ....... G. DE POERCK 11~12 Blandijnberg, 2 

6. Geschiedenis van de R-anse literatuur, 
partim: Middeleeuwen(**) ......... J. THOMAS 11-12 Blandijnberg, 2 

7. Geschiedenis van de Franse literatuur, -
partim : Moderne tijden(*+**) ....... M. DE GREVE 14-16 _Blandijnberg, 2 

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

9. Literaire studie van Franse schrijvers, met 
~ 

oefeningen :Moderne Tijden(*+**) .... M. DE GREVE 16-18 Blandijnberg, 2 

10. Steloefeningen(*+**) ............. J. DE BRUYNE 13%~t4Vz{*) Blandijnberg, 2 
14Vz-t5%(** 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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Leergangen 

12. Psychologie(*) ............... 

13. Logica(**) ................. 

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

15. Overzicht van de geschiedkundige kritiek · --
(**) ..................... 

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE . 
' Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

·~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W.DECOSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 1(}.11(1) 9-10(1) Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

} 

M. DE MAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

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

. . 

-.: 

. . 
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F ACUL T~T VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
. 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Logica en taalwetenschap (/) (oo) ...... L.APOSTEL 30 uur/jaar 

2. Grondige vraagstukken van de wijsbegeerte: 
cultuurfilosofie (/) (OO) ........... . E. VERMEERSCH 17-18 

~ 

3. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte (/) ............... R. BOEHM 17-18% 

4. Franse taalkunde (*+* *) .......... G. DEPOERCK 8-10 

5. Grondige taalkundige en fllologische studie 
van Franse schrijvers : Middeleeuwen en 
Moderne Tijd~n (*+**) ........... J. THOMAS 

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

7. Grondige literaire studie van Franse 
schrijvers : Middeleeuwen (*) ........ J. THOMAS 11-12%(+) 

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

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

10. Romaanse literaturen, 14-15 
a. partiro : Italiaanse literatuur 15-16 

(*+**) .................... R. VAN NUFFEL 30 uur/jaar 

b. partiro : Spaanse literatuur(*+**) .... J. DE BRUYNE 

c. partiro : Provençaalse literatuur (*+* *) . . P. REMY 30 uur/jaar . 
(ten minste twee literaturen te volgen in 
elke der twee studiejaren met een totaal 
van 120 uur) 

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8%-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 · 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

15Vz-16% Blandijnberg, 2 

BlandiJnberg, Z 

10-11 
I 11-12 

12-13 I 

16-17 Blandijnberg, 2 : 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse fdologie (2 jaar studie) 

Leergangen Tituláris maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examenc.ommissie gekozen vakken, die elk ten-
minste één college omvatten dat -voorkomt op het · - --
programma van een universiteit. Tenminste één van 
di~ _vakken moet verband houden met de Romaan-
se. f"tlologie (cursussen 1 t.e.m. 10) 

1. Fonetiek en ortofonie van het Frans(*+**) G. DE POERCK 10-11 (1) 

2. Methodes van de dialectologie, met toe-
pasSing op Romaans België(*/**) M. PIRON -...... 

3. Geschiedenis van de Franse literatuur in -
België(*/**) ................. M. PIRON 

4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) J. DE BRUYNE 

5. Verklaring van Italiaanse schrijvers(*/**) R. VAN NUFFEL 16-18 
6. Verklaring van Provençaalse schrijvers 

(*/**) .................... P. REMY 

7. Spaanse taalkunde(*+**) .......... L. MOURIN 14-15(*) 
15-16(**) 

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

10. Filologische oefeningen over de Italiaanse 
taal en literatuur(*/**) ........... R. VAN NUFFEL 14-16 

11. Volkslatijn (00) ............... G. SANDERS 16-18 (1) 
12. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13Ih-15Ih 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS (2) 
13. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-

ten, met inbegrip van de gespecialiseerde -
bibliografie (*/**) .............. N. 30 uur/jaar 

14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, .met in begrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*I* *) . . . . . . . . . . . . . . N. 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p_ 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

,. 

Blandijnberg, 2 

. 15-16 Blandijnberg, 2 

. 16-17 Blandijnberg, 2 

16%-17Ih Blandijnberg, 2 
Univ., 2 

14-16 (1) . Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 9 

Rozier, 9 



.....:! 
V'l 

Leergangen 

15. Latijnse paleografie (0 ) ............ 
16. De geschiedenis van de miniatuurkunst 

(*/**) .................... 
17. Algemene taalkunde(*/**) ......... 
18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-

maansetalen (00) .............. 
19. Toegepaste taalkunde (O) .......... 
20. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) • • • • 

21. Theatergeschiedenis (0 ) ........... 
22. Literaire sociologie (OO) ........... 
23. Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 

Tijden (0 ) .................. 
24. Geschiedenis van de muziek(*/**) ..... 
25. Volkskunde . (*/**) . . . . . . . . . . . . 

26. Inleiding tot het wiskundig denken . . . . . 
27. Esthetica van de literatuur (00) ....... 

111. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

kritiek : Frans (~/**) ............ 
2. Oefeningen over de lectuur en de dictie : 

Frans .................... 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W. PREVENIER 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

A..DESCHRYVER 10-12(1) St.-Hubertusstr., 2 

W.COUVREUR 15-16'h Blandijnberg, 2 

W.COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 
; 

R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. VAN ELSLAND ER 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

M. DEMAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

J. BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

N • 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

N . 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
. . 

A. JANSSENS 15-16'h Blandijnberg, 2 

l 

M. DE GR~VE 15-16 Blandijnberg, 2 

J. DE BRUYNE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
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Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) 

3. Algemene methodenleer (0 ) ••••• 

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

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse fdologie 

Titularis maandag I dinsdag woensdag donderdag 

.. IR. VERBIST 17-19(1) 

• • I K. DE CLERCK 

A.GERLO 

partim: Frans ................ I M. DE GREVE 10-11 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijn~rg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

I I I Blandijnberg, 2 

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

Voor de verkiäring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

1-
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Leergangen 

1. Inleiding tot de Germaanse ÏJ.lologie I (*) 
2. Inleiding tot de Germaanse fiologie 11 c 

a) Taaiwetenschap (* *) ............ 
b) Literatuurwetenschap(**) ........ 

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

Nederlands, met oefeningen(*+**) ..... 
3b. Overzicht van de Nederlandse letter-

kunde, met oefeningen(*+**) ....... 
4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 

Engels, met oefeningen(*+**) ....... 
4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 

oefeningen (*+* *) .............. 
Sa. Inleiding tot de taalkundige studie van het 

Duits, met oefeningen (*+**) . ....... 
Sb. Overzicht van de Duitse letterkunde, met 

oefeningen (*+**) .. · ............ 
6a. Inleiding tot de taalkundige studie van een 

Scandinavische taal, met oefeningen(*+**) 
6b. Overzicht van een Scandinavische letter-

kunde, met oefeningen (*i:'**) ....... 
7. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Een cursus naar keuze uit 8 : 
Sa. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels(**) ............ 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 3S. 

FACULtEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. DESMET 16-17 Blandijnberg, 2 
10Ih-12Ih 

V. VANACKER (1) Blandijnberg: 2 
A. VAN ELSLAND ER 10.12 (2) Blandijnberg, 2 

I 

1Qlh-12 10%-12 I 

V. VANACKER (**) (-) (*) (-) Blandijnberg, 2 
A. DEPREZ (* *) 

... 
9-10Ih 

A. VAN ELSLANDEk (•) (-) Blandijnberg, 2 
1Qlh-12 10Ih-12 

R.DEROLEZ (*)(-) (**) (-). Blandijnberg, 2 
14-1Sih 14-1Sih 

W. SCHRICKX (**)(-) (*) (-) Blandijnberg, 2 
14-1Sih 9-1Qlh 

G. DESMET (**)(-) (*) (-) Blandijnberg, 2 
1Sih-17 14-1Sih 

E. VERHOFSTADT (**)(-) (*) (-) Blandijnberg, 2 
1S%-17 

A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 
14-1Sih 

A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 14-1Sih .. Blandijnberg, 2 

. 
J. KRUITHOF Sih-10 Blandijnberg, 2 

----- ---------
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' Leergangen 

. c' 

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

Sc. Logica (**) ................. 
Sd. Ethica (* *) ................. 
Be. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) . . . 
Sf. Wijsbegeerte van dé Moderne Tijden (**) .. 
Sg. Hedendaagse wijsbegeerte(**) ....... 

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

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

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

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

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

~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE •' 

Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) , 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

L.APOSTEL 16-17Yz Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 11-12Yz . Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 45 uur/jaar . Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 17-1S Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH SYz-10 . Blandijnberg, 2 

-
A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

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

•' 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnt>erg, 2 

, 

-
-
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Leergangen 

A. Richting Nederlands 
1. Inleiding tot de taalkundige studie van 

~et Nederlands, met oefeningen(*+**) 

2 Overzicht van de Nederlanse letter-
kunde, met oefeningen(*+**) . . . . 

3. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) 

B. Richting Engels 
1. Inleiding tot de taalkundige studie van 

het Engels, met oefeningen (*+* *) . . 
2. Overzicht van de Engelse letterkunde, 

met oefeningen (*+* *) , . . . . . . .' . 

3. Geschiedenis van de _Angelsaksische 
wereld (00) ... . ... . ...... 

C. Richting Duits 
1. Inleiding tot de taalkundige studie van 

het Duits, met oefeningen(*+**) .. 
2. Overzicht van de Duitse letterkunde, 

met oefeningen(*+**) ........ 
3. Geschiedenis van de Duitssprekende 

landen (00) .............. 
D. Richting een Scandinavische taal 

. 1. Inleiding tot de taalkundige studie van 
een Scandinavische taal, met 
oefeningen(*+**) .......... 

2. Overzicht van een Scandinavische 
letterkunde, met oefeningen (*+* *) 

3. Geschiedenis van de Scandinavische 
landen (00) ~ . . . . . . . . . . . . . 

(!) = totaal aantal uren per cursus 

FACUL TElTVAN DE LETTEREN' EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie 
-

Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. 90u. 10%-12 10%-12 
(V. V AN,ACKER) 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

N. (A. DEPREZ)(**) 90u. 9-10% 
N.(A . 
VAN ELSLANDER) (*) 90u. (-) Blandijnberg, 2 

N. (A. VERHULST) 30u. 9-10 Blandijn betg, 2 

...__ 
N. 90u. - 10Y2-12 10Y2-12 
(R. DEROLEZ) 90u. (*)(-) (**)(-) Blandijnberg, 2 

90u. 14-15% 14-15% 
N. (W. SCHRICKX) 90u. (**)( -) (*)(-) Blandijnberg, 2 

N. 
(R. VAN CAENEGEM) 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

90u. 14-15% 9-10% 
N. (G. DE SMET) 90u. (**)( -) (*)(-) Blandijnberg, 2 

N. 90u. 15Y2-17 14-15% -
(E. VERHOFSTADT) 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

N. 
(W. PREVENIER) 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

N. 90u. 15Y2-17 
(A. BOLCKMANS) 90u. (-) Blandijnberg, 2 

N. 90u. 14-15% 
(A. BOLCKMANS) 90u. (-) Blandijnberg, 2 

N. 10Y2-12% 
(A. BOLCKMANS) 30u. (2) Blandijn berg, 2 

··' 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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Leergangen 

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

of 
1 b. Esthetica van de literatuur (00) ....... 

of 
lc. Een ander wijsgerig vak (met toelating van 

de sectie) .................. 
A. Grondige studie ván één van de twèe Germaanse 

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

2a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Nederlands, inet inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Nederlands 
(*+**) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

2b. Grondige taalkundige studie va}! Neder-
1andse teksten(*+**) ............ 

2c. Grondige studie van de Nederlandse 
letterkunde(*+**) I I I I I I I I I I I I I 

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

of 
3a. Grondige taalkundige studie van het mo-

derne Engels, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Engels(*+**) 

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

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

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

of 
4a. Grondige taalkundige studie van het mo-

derne Duits, met inbegrip van de histo-
rische spraak!mnst van het Duits(*+**) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN.WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

-Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
. 

L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. lANSSENS 14-157'2 Blandijnberg, 2 

9-10Yz 
9-107'2 (**)(2) 

V. VANACKER (**) (1) (*)(1+2) Blandijnberg, 2 

V. VANACKER 15Y2-17 Blandijnberg, 2 
A.DEPREZ 
A. VAN ELSLANDER 14-157'2 Blandijnberg, 2 
A.DEPREZ 
A. VAN ELSLANDER ' 14-15Yz Blandijnberg, 2 

-
R.DEROLEZ 9-lOYz Blandijnberg, 2 

R. DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 9-101/z Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 15%-17 Blandijnberg, 2 

-,.. 

G. DESMET · 101/z-12 Blandijn berg, 2 



FACULTEITVAN DE LETIEREN ·EN WIJSBEGE~RTE 

. 
Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) " 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4b. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (*+**) ...... . .. . .. . ... G.DESMET 1()1/2'"12 Blandijnberg, 2 

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

E. VERHOFSTADT 1()1/2'"12 Blandijnberg, 2 .................... 
4d. Grondige literaire studie van Duitse 

teksten (*+**) . 'o'f . ............ E. VERHOFSTADT 1()lh-12 Blandijnberg, 2 

Sa. Grondige taalkundige studie van een moderne 
Scandinavische taal, met in begrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi- ' 
navische taal (*+.**) . . . .......... A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 

00 - Sb. Grondige taalkundige studie van teksten ' in een Scandinavische' taal(*+**) ...... A. BOLCKMANS - 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 
Sc. Grondige studie van een Scandinavische 

letterkunde (*+**) ............. A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 
Sd. Grondige literaire studie van teksten in 

een Scandinavische taal (*+**) ....... A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 
6. Vergelijkende spraakkunst van de 

Germaanse talen (0 ) ............. R. DEROLEZ 8Y2-10%(1) Blandijnberg, 2 
7. Vergelijkende studie der moderne 12-13 (1) 

literaturen (00 ) ............... W.THYS 16-17 (1) Blandijnberg, 2 
Naar keuze van de examinandus één reeks 
cursussen uit B of C of D of E : 
B. Grondige studie van de tweede Germaanse 

taal (te kiezen uit 8 t.e.m. 11) 
8a. Grondige taalkundige studie van het moderne 9-10% 

Nederlands, met in begrip van de historische - 9-10Yz (**)(2) 
spraakkunst van het Nederlands(*+**) ... V. VANACKER (**)(1) (*)(1 +2) Blandijnberg,' 2 

8b. Grondige taalkundige studie van Nederlandse ' 
teksten (*+* *) ................ V. VANACKER 1SY2-17 Blandijnberg, 2 ..... 

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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. FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaa~ studie) 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

9a. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels(*+**) ..... R.DEROLEZ 9-10% 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (*+**) · "of· · · · · · · · · · · · · R.DEROLEZ 9-10% 

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

lOb. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (*+**) G.DESMET '· lOY2-12 . "o'f ............. 

lla. Grondige taalkundige studie van een moderne 
Scandinavische taal, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi-
navische taal (*+**) ............. A. BOLCKMANS .. 45 uur/jaar 

11 b. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal(*+**) ...... A. BOLCKM.ANS 45 uur/jaar 

c. Grondige studie van de tweede litera-
tuur (te kiezen uit 12 t.e.m. 15) 

12a. Grondige studie van de Nederlandse A.DEPREZ 

letterkunde (*+**) ............. A. VAN ELSLAND ER 14-15% 
12b. Grondige literaire studie van Nederlandse A.DEPREZ 

teksten(*+**) . ·of· . ............ A. VAN ELSLANDER 14-15% 

13a. Grondige studie van de Engelse letterkunde 
(*+**) .................... W. SCHRICKX 

13b. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten (*+**) · "of· · · · · · · · · · · · · W.SCHRICKX 15Yz-17 

14a. Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(*+**) .................... E. VERHOF ST ADT 10%-12 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



00 
w 
I 

F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN DE WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

I, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

14b. Grondige literaire studie van Duitse 
.. teksten(*+**) · · of · · · · · · · · · · · E. VERHOFSTADT 10%-12 ~ 

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

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

D. Grondige algemene taalkunde : ........ 
' 16a. Grondige stUdie van de gesproken taal, 

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

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

16c. Toegepaste taalkunde (00) .......... R.DEROLEZ 1()1/2"1Z 
16d. één van volgende keuzecursussen : 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaansetalen (00) ........... W.COUVREUR ~ 11%-13 

2) Grondige studie van een Oudgermaan-
se taal 
a) Gotisch (0 ) ............... W.COUVREUR 

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

3) Overzicht van de structuur van een 
niet-Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ....... J. JACOBS 12-13 
b) Een Semitische taal .......... G. JANSSENS 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blanäijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

. 

Blandijnberg, 2 

14-15% Blandijnb~g, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-15% Blandijnberg, 2 

-
St.-Pieterspl., 5 
St.-Pieterspl, 5 



00 
~ 

I 

. 
Leergangen 

c) Sumerisch (Oo) ............. 
d) Een andere taal, met toelating van 

de sectie ...... ' ......... 
E. Grondige algemene literatuurwetenschap : 
17a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) •••• 

1 7b. Poëtica (00) ................. 
17c. Theatergeschiedenis (0 ) ......... . . 
17d. Literaire sociologie (00 ) ........... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen cursussen (tenminste 
één van die cursussen moet verband houden met de 
Germaanse filologie), die elk tenminste over 30 
uur/jaar gedoceerd worden, zoals o.m. 

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

talen (00) .................. 
3. Grondige studie van een Oudgermaanse 

taal, partim : 
a) Gotisch {0 ) ................ 
b) Oudengels (*/**) ............. 
c) Oudhoogduits (*/**) ........... 
d) Oudnoors (*/**) ............. 
e) Oudsaksisch f 0

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 

L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 I 

·,, - I 

' 

A. VAN ELSLAND ER 14-15Ih Blandijnberg, 2 , 
A. VAN ELSLANDER 14-15Ih Blandijnberg, 2 
W. SCHRICKX 10Ih-12 Blandijnberg, .2 . 

. A. BOLCKMANS 15Ih-17 Blandijnberg, 2 

. 
I 

.. 

W.COUVREUR 15Ih-17 Blandijnberg, 2 

W.COUVREUR lllh-13 Blandijnberg, 2 

\ 

W. COUVREUR 14-15Yz Blandijnberg, 2 
R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
G. DESMET 45 uur/jaar BlandiJnberg, 2 
R.DEROLEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

G. DESMET 45 uur/jaar . Blandijnberg, 2 
G. DESMET 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 



00 
VI 

Leergangen 

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

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

?· Grondige studie van de Scandinavische 
letterkunden (*/**) .. . .......... 

8. Overzicht van de structuur van een niet 
·Indogermaanse taal : 
a~ Een Afrikaanse taal (*/**) ........ 

b) Een ·Semitische taal ..... ' . . .... 
c) Sumerisch (00) ............... 
d) Een andere taal, met toelating van de 

sectie ................... 

•. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Lieerttie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) -

... 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

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

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijn berg, 2 . 

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

G. JANSSENS 16-17 St.-Pieterspl, 5 

L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 



00 
0\ 

I 

Leergangen 

A. Richting Nederlands 
1. Grondige taalkundige studie van het 

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

2. Grondige taalkundige studie van 
Nederlandse teksten(*+**) . ..... 

of 
1' Grondige studie van de Nederlandse 

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

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

B. Richting Engels 
1. Grondige taalkundige studie van het 

moderne Engels, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het 
Engels(*+**) ... . ........ 

2. Grondige taalkundige studie van 
Engelse teksten (*+* *) ........ 

of 
1' Grondige studie van de Engelse 

letterkunde(*+**) .......... 
2' Grondige literaire studie van 

Engelse teksten(*+**) ........ 

(!) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 

Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

9-10% 
N. 9-10% (* *)(2) 
(V. VANACKER) 90u. (**)(1) (*)(1+2) Blandijnberg, 2 

! 

.-
Blandijnberg, 2 I N. (V. V ANACKER) 90u. 15%-17 

I 

N. (A. DEPREZ) I 
N. (A. VAN 90u. 14-15% Blandijnberg, 2 i 

• I 

ELS.LANDER) 
I 

N. (A. DEPREZ) 
N. (A. VAN 90u. 14-15% Blandijnberg, 2 
ELSLANDER) 

N. (R. DEROLEZ) 90u. - 9-10% Blandijnberg, 2 

N. (R. DEROL~Z) 90u. 9-10% Blandijnberg, 2 . 
N. (W. SCHRICKX) 90u. 9-10% Blandijnberg, 2 

; 

N. (W. SCHRICKx) 90u. 15%-17 Blandijnberg, 2 
- --·-·---1-. -. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



00 
-....,J 

I 

L_eergangen 

- C. Richting Duits 
1. Grondige taalkundige studie van het 

moderne Duits, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het 
Duits(*+**) . . . . . . . . . . . . . 

2. Grondige taalkundige studie van 
Duitse teksten (*+**) ........ 

of 
1' Grondige studie van de Duitse 

letterkunde (*+**) .......... 
2' Gronclige literaire studie van 

Duitse teksten (*+* *) ........ 

D. Richting een Scandinavische taal 
1. Grondige taalkundige studie van een 

moderne Scandinavische taal, met in-
begrip van de historische spraakkunst 
van een Scandinavische taal (*+*.*) .. 

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

of 
1' Grondige studie van een Scandinavische 

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

2' Grondige literaire studie van teksten 
in een Scandinavische taal(*+**) .. 

(!)=totaal aantal uren per cursus 

F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE -

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 

Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N~ (G. DE SMET) 90u . 10%-12 Blandijnberg, 2 

N. (G. DE SMET) 90u. 10%-12 Blandijnberg, 2 
1:1. 

N. 
(E. VERHOFST ADT) 90u. 10%-12 Blandijnberg, 2 

N. 
(E. VERHOFST ADT) 90u. 10%-12 Blandijnberg, 2 

N. (A. BOLCKMANS) 90u. 
~ 

Blandijnberg, 2 

N. (A. BOLCKMANS) 90u. Blandijnberg, 2 

N. (A. BOLCKMANS) 90u. Blandijnberg, 2 

N. (A. BOLCKMANS) 9ou. Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGE.ERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Germaanse filologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

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

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partiro : Germaanse talen (Nederlands) (00) A. VAN ELSLANDER 10-11 Blandijnberg, 2 

5. Debijzondere methodenleer der vakken die 
· voorkomen op het programma der athenea, 

partiro : Germaanse Talen (Duits) ...... N. (M. HOEBEKE) 9-10 Blandijnberg, 2 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die 
, ..",.. 

voorkomen op het programma der athenea, -
partim : Germaanse talen (Engels) . . . . . . W. SCHRICKX 12-13 Blandijn berg, 2 

7. De bijzondere methodenleer der vakken ~e ; 

voorkomen op het programma van het 
technisch onderwijs : een Scandinavische taàl 
partiro : Zweeds ................ N. (A. BOLCKMANS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Nierrond 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 openbaàr 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 ver~laring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 



00 
\0 

I 

~ Leergangen 

1. Ethica (*) .................. 
2. Psychológie (*) .. . . . . . . . . . . . . . . . 
3. De logica(**) ................ 
4. Encyclopedie van de wijsbegeerte (0 ) 

~ 

5. Oefeningen ethica (*+**) .......... 
6. Psychologie van hef kind en van de 

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

mens met betrekking tot het ~drag, partim : 
·algemene biologie (*) ............ 

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

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

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

literaturen (*) ................ 
14. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (00 ) •• 

15. Een overzicht van de geschiedkundige 
kritiek(*) .................. 

16. De beginselen van de psychiatrie en voor-
namelijk de psychopathologie van het 
kind(**) .................. 

1 7. De jeugddelinkwentie (* *) . . . . . . . . . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 
. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. KRUITHOF 9-11 Paddenhoek 
W. DE COSTER - 11-13 Blandijnberg, 2 
L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 1().12 Blandijnberg, 2 

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

'· 

H. GYSELS 10-11 Ledeganckstr., 35 

11-13 
H. VANDER EECKEN (2) Led., 35 
P. LAMBRECHTS 16-17 Blan~ijnberg, 2 
M. VERSICHELEN-
TERRYN 11-13 Univ., 2 
M. VAN MEERHAEGHE 1 01/z-121/z( 1 Univ., 2 
W. CALEWAERT 9-10 Univ., 8 

A. BOLCKMANS 14-151/z Blandijnberg, 2 
R. VAN EENOO ( 60 uur/jaar) 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

A. EVRARD 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

G. DE BOCK 14-16(1) Pasteurlaan, 2 



\0 
0 
I 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De metafysica (00) ........... . .. 
2. Geschiedenis van de wijsbegeerte, partiro : 

Oudheid (0 ) ................... 
3. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 

a) partiro : moderne tijden (0 ) ........ 
b) partiro : hedendaagse tijden {00) ..... 

4. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
moderne tijden (OP) .......... . ... 

5. Kritische ontleding van een ethisch werk (0 ) 

6. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0 ) .................... 

7. De bijzondere moraal (0 ) . ............ 
8. De moraalpedagogiek (*+**) . . . ~ . . . . . 
9. De differentiële en persoonlijkheids-

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

praktische oefeningen (00 ) ........... 
11. De grondige vraagstukken betreffende 

religieus leven en moraal (*) .......... 
12. De biologie en de menselijke gedraging, 

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

partiro : de algemene. biologie (*) . . . . . . 
14. Grondige vraagstukken van de sciologie in 

verband met de moraal (00) ......... 

Voor de verkl~ring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetènschap {2 jaar studie) .. 
1 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag_ Plaats 

L. APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM ,17-18 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-18 Blal).dijnberg, 2 

R. BOEHM - 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 16-17 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-15 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 16-18 Blandijnberg, 2 

N. 1 0-12(1 ) . Blandijnberg, 2 

W. DE COSTER 9-10 Blandijnberg, 2 

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

P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar 
~ 

Blandijnberg, 2 

H. VANDER EECKEN 16-18(2) Blandijnberg, 2 

L. DE CONINCK 30 uur/jaar . Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijn berg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -
Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) . . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

~ · 

16. Algemene antropologie met betrekking· -

· tot de wijsbegeerte, de psychologie, de 
r geschiedenis en de biologie, 

partim : wijsbegeerte (0
) • • • • • • • • • • • E. VERMEERSCH 15-16 (1) Blandijnberg, 2 

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

\0 - 17. De schoonheidsleer (00) ........... N. 60 uur/jaar Blandijn berg, 2 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste twee vakken te kiezen onder de 
volgende: 

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

2. De grondige studie van vraa~tukken uit de 
zielkunde(*/**) ............... P. GHYSBRECHT 30 uur/jaar. Blandijnberg, 2 

3. Grondige studie van vraa~tukken uit de 
logica (00) .................. L.APOSTEL 11-12 Blandijnberg, 2 

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

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

6. De principes en methodes van de psycho- ( 

--~-l~gische raadgeving (*I**) .......... J. QUACKELBEEN 10-11 9-10 Coupure, 160 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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Leergangen 

7. De grondige vraagstukken uit de geschiedenis 
der opvoedkunde 1e deel (0 ) ... ;- .... 
2e deel (00) ......... . ...... . 

8. Grondige vraagstukken uit de psychologische 
en experimentele pedagogiek, met inbegrip 
van de sociaal pedagogische aspecten(*/**) 

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

10. Historische kritiek toegepast op de 
- oudheid (* /**) .............. 
- middeleeuwen (* /**) ........... 
= middeleeuwen (* /**) ............ 
- nieuwe tijden (* /**) . . . . . . . . . . . 
-nieuwste tijden (* /**) 

partiro: .................. 
partiro: .................. 

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

liL - Eén door de examinandus ge-
kozen vak, van het programma der licentiaats-
examens van de Faculteit van de Letteren en Wijs-
begeerte, of - met de toestemming van de examen-
commissie - onder de vakken vermeld op het 
programma van een andere faculteit en die het 
voorwer~11iet waren van een proef. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

\ ~ 9-11 
R. PLANCKE 10-11 J. Kluyskensstr., 33 

R. VERBIST 16-18 H. Dunantlaan, 1 

N . 30 uur/jaar 

P. LAMBRECHTS 10-12 Blandijn berg, 2 

R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 10-12 Blandijnberg, 2 

N . 11-13 Blandijnberg, 2 

R. VANEENOO 11-13 Blandijnberg, 2 
H. BAL THAZAR 

W. DE COSTER 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

W. COUVREUR I 15-16 Blandijnberg, 2 

~ 



\0 
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,. 

1. 

2. 

3. 

4. 

FACULTEIT VAN DE-LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 

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

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

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

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

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. . . 
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Leergangen 

Twee cursussen naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de studie van het ak:kadisch 

(Babylonisch-Assyrisch)(*+**) ..... 
b. Inleiding tot de studie van het 

Oudegyptisch (*+**) .......... 
c. Inleiding-tot de studie van het 

Klassiek Arabisch(*+**) ......... 
d. Inleiding tot de studie van het 

Modem Arabisch (*+**) .......... 
e. Inleiding tot de studie van het 

Hebreeuws(*+**) ............. 
f. Inleiding tot de studie van het 

Oudindisch (*+**) ............ 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (*+**) . . . . . 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars(*+**) ............. 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees(*+**) . . . . . . . . . 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees(*+**) .......... 

k. Inleiding tot de studie van het 
Modem Japans .............. 

Inleiding tot de studie van de Oosterse filolo-
gie (één partim te kiezen in overeenstemming 
met de onder 1 gekozen talen) 
a. Assyriologie (**) ............. 
b. Egyptologie (*_*l_ .............. 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse fdologie_(2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8-10(*) 8-9(*) 
L. DE MEYER 1~12(**) 9-10(**) St.-Pieterspl., 6 

14-16(*) 11-12(*) 
H. DE MEULENAERE 16-18(**) 1~11(**) , St.-Pieterspl., 6 

G. JANSSENS 17-19(**) 17-18(**) 15-18(*) St.-Pieterspl., 6 
8-9(**) 8-10(*) 8-9(*) 

M. PLANCKE 1~12(**) . · St-Pieterspl., 5 

G. JANSSENS 14-17(**) 1~13(*) St.-Pieterspl., 6 
-11-13(*) 

A. SCHARPE ' 15-16(*) 
16-17(** 9-11(**) Blandijnberg, 2 

J. DELEU . 9•12(*) 9-12(**) Blandijnberg, 2 

W.COUVREUR 90 uur/jaar Blandijnberg, 2 

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

D. ELLEGIERS 8-11(*) 8-11(**) St.-Pieterspl., 5 

D. ELLEGIERS 14-17(*) 14-17(**) St.-Pieterspl., 5 . 

L. DE MEYER 11-12 St.-Pieterspl., 6 
H. DE MEULENAERE 9-10 St.-Pieterspl., 6 



\0 
Vl 

I 

Leergangen 

c. Arabistiek (*) .............. 
d. Hebraïstiek (0 ) ............... 
e. Indologie (0 ) ............... 
f. Sinologie en Japanologie (00 ) . . . . . . 

3. Overzicht van de g~schiedkundige kritiek 
(*/**) .................... 

4. De algemene geschiedenis van Azië (00) ... 

5. De bijzondere geschiedenis van AZië (één 
partiro te kiezen in overeenstemming met 
de onder 1 gekozen talen ) ......... 
a. het oude Nabije Oosten (0 ) ....... 
b. de Islamwereld (* /**~· .......... 

c. Centraal- en Zuid-Azië (0 ) ........ 
d. Oost-Azië :oud (00 ) . . . . . . . . . . . 

nieuw (00 ) .......... 
6. Eén cursus naar keuze uit : 

a. Historisch overzicht uit de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0 ) ........... 

b. Logica(*/**) .............. 
c. Ethica(*/**) .............. 
d. Wijsbegeerte der Oudheid (0°) ...... 
e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen .... 

--

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. PLANCKE 9-10 St.-Pieterspl., 5 

G.JANSSENS 17-18 St.-Pieterspl., 6 

J. DELEU 14-15 Blandijnberg, 2 

N . -· 1D-11 St.-Pieterspl., 4 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

A. SCHARPE 17-19(1) · - Blandijnberg, 2 

~ 

L. VANDEN BERG HE 10-11 Blandijnberg, 2 

M. PLANCKE 11 Vz-12% St.-Pieterspl., 5 -
A. SCHARPE 17-18 Blandijnberg, 2 

N . 11-11% St.-Pieterspl., 4 

D. ELLEGIERS 9%-11 (15 uur/jaar) St-Pieterspl., 5 

J. KRUITHOF 8%-10 Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 11-12Vz Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 8%-10 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
- ---- · - -- - -- -- ------------- -----------



\0 
0\ 

I 

Leergangen 
I 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
(* /**) .................. 

g. Hedendaagse wijsbegWrte (* /**) .... 

7. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (* /**) ............ 
b. Overzicht van de geschiedenis der 

Griekse letterkunde (0 ) ......... 

8. Algemene taalkunde (0 ) ........... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

• 

F ACUL TElT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-18% Blandijnberg, 2 
c 

A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 

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

W. COUVREUR 45 uur/jaar Blandijn berg, 2 

y 

------ ---
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Leergangen 

1. Grondige studie van één of beide in de 
kandidatuur gekozen talen en hun 
litera1;uur : 
a. Grondige studie van het Akkadisch 

(Babylonisch-Assyrisch) ( *+* *) ..... 
b. Grondige studie van het Oudegyptisch 

(*+**) ........... \ ...... 
c. Grondige studie van het Tochaars 

(*+**) .................. 
d. Grondige studie van het Hebreeuws 

(*+**) .................. 
e. Grondige studie van het Klassiek 

Arabisch(*+**) ............. 
en . 

Grondige studie van het Modern 
Arabisch(*+**) ............. 

f. Grondige studie van het Oudindisch 
(*+**) .................. 

en 
Grondige studie van het Middel- en 
Nieuwindisch (*+**) ........... 

g. Grondige studie van het Klassiek 
Chinees(*+**) . . . . . . . . . . . . . . 

en 
Grondige studie van het Modern 
Chinees (*+**) . . . . . . . . . . . . . . 

h. Grondige studie van het Modern 
Cl!inees (*+**) . . . . . . . . . . . . . . 

en 
Grondige studie van het Modern 
Japans(*+**) .............. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10.12 
L. DE MEYER 14-16 St.-Pieterspl., 6 

8-10 -
H. DE MEULEN AERE 10.12 St.-Pieterspl, 6 

/ \ 
W.COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen Blaitdijnberg, 2 

G. JANSSENS 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen_ St.-Pieterspl, 6 

G.JANSSENS 10-12 St.-Pieterspl, 6 

8-9(*) 
M. PLANCKE 9-11(**) 9-10(*) St.-Pieterspl., 5 

11-12 
A. SCHARPE : 16-17 Blandijnberg, 2 

J. DELEU 10-12 Blandijnberg, 2 

N . 17-18 17-18 st.-Pieterspl, 4 

D. ELLEGIERS 11-12 11-12 St.-Pieterspl-, 5 

D. ELLEGIERS 11-12 11-12 St.-Pieterspl., 5 

D. ELLEGIERS 17-18 17-18 St.-Pieterspl, 5 
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00 
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- Leergangen 

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-Assyr~ch) (*/**) 

b. Inleiding tot de studie van het 
Oudegyptisch (*/**) ........... 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch(*/**) ......... 

d. Inleiding tot de studie van het 
Modern Arabisch(*/**) . ........ 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws (* /**) .... . ....... 

f. Inleiding tot de studie van het 
Ou4indisch (*/**) ....... . .... 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch (* /* *) ..... 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars (*/**) . . . . . . . . . . . . . 

i. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Chinees (* /**) . . . . . . . . . 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees (* /**) ... . ..... 

k. Inleiding tot de studie van het 
Modern Japans (*/**) .......... 

1. Inleiding tot de studie van het 
Koptisch (0 ) ...... . ........ 

Voor de verklaring van de geb~uikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WDSBEGEERTE r 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

,. 

L. DE MEYER 8-10 8-9 
~ 

St.-Pieterspl., 6 

H. DE MEULENAERE 14-16 ' 11-12 St.-Pieterspl., 6 

G.JANSSENS 15-18 St.-Pieterspl., 6 

-
M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

~ 

G. lANSSENS 1Q-13 St.-Pieterspl. , 6 

A.SCHARPE 9-11 11-12 Blandijnberg, 2 

J. DELEU 9-12 .I Blandijnberg, 2 
-

-
W.COUVREUR ,--<..- .. 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen Blandijnberg, 2 

N . 14-17 St.-Pieterspl., 4 

D. ELLEGIERS 8-11 St.-Pieterspl., 5 

D. ELLEGIERS 14-17 St.-Pieterspl., 5 

H. DE MEULENAERE 15-18 St.-Pieterspl., 6 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

- . -
Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie)_ 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
' . 

m. Inleiding tot de studie van het 
' Hettitisch W.COUVREUR 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen ................ 

n. Inleiding tot de studie van het 9-11 
Sumerisch (*) ·. .............. L. DE MEYER 16-17 

o. Inleiding tot de studie van het 
Perzisch (0 ) ............... L. VANDEN BERG HE 9-12 

p. Inleiding tot de studie van Bahasa 
lndonesia (Maleis) (0°) .......... G. JANSSENS 

~ 
13-16 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één · 
partim te kiezen Ui overeenstemming met 
de .onder 1 gekozen taal of talen : 
a. Het oude Nabije Oosten (00 ) ....... L. VANDEN BERGHE 11-12 

en 
Kunstgeschiedenis en archeologie van 
het Oude Nabije Oosten(*/**) ...... . L. VANDEN BERGHE 10-12 

b. De Islamwereld (00 ) ........... M. PLANCKE 10-13 
c. Centraal- en Zuid-Azië (0 ) ........ W.COUVREUR 90 uur/theorie 
d. Oost-Azië: Oud(*/**) . . . . . . . . . N . 8%-10 

ën 
Oost-Azië : Nieuw (0 } .......... D. ELLEGIERS 8-9% 

4. De maatschappij en de instellingen van het 
Oosten, één partim te kiezen o·nder de 
volgende: J 

a. Het Oude Nabije Oosten : 
West-Azië (00 ) .............. L. DE MEYER 15-16 

en 
Egypte (00 ) ............... H. DE MEULENAERE 14-15 

b. De lsl~mwereld (00) ........... M. PLANCKE 14-16 
c. Centraal:- en Zuid-Azië (00 ) ....... J. DELEU 14-16 
d. Oost-Azië(0 ) •••••••••• _._.__._.__._ N. 10-12 

L__ ___ _ - --· -- L_ - --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

zaterdag Plaats 

. 
Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

' 
Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl, 5 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijn berg, 2 

St.-Pieterspl., 4 
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FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Lieentie in de Ooste~ filologie ( 2 jaar studie) 

Leergangen 

5. Literatuur- en taalwetenschap, één cursus 
naar keuze uit : 

Titularis 

a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) • • I A. VAN ELSLANDER 

b. Vergelijkende spraakkunst van de Ind~ 
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Indogermaans 
gedeelte (00) • • • • • • • • • • • • • • • I W. COUVREUR 

c. Vergelijkende spraakkunst van de Indo
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn: Klassiek 
gedeelte (0 ) • • • • • • • • • • • • • • • I A. SCHARPE 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamito-
Semitische talen C00) .•......... I G. JANSSENS . 

e. Problemen uit de moderne taalkUnde 
met oefeningen (00) . • • • • • • • • • • • I W. COUVREUR 

Twee cursussen te kiezen uit de volgende : 
a. Etnologie . . . . . . . . . ·. . . P.J. VANDENHOUTE 

b. Semitische epigrafie (0 ) ••••• G.JANSSENS 

c. De paleografie der Islamtalen (00 ) M. PLANCKE 

d. De sociologie der moderne Islam-
staten (00 ) •••••••••••••••• I M. PLANCKE 

e. De Europese kolonisatie in Azië (0 ) ••• IN. 
f. Begrippen van fonetica .......... I M. HOEBEKE 

g. een ander vak dat voorkomt op het leer
plan van een andere sectie (programma 
van de licentiaatsexamens) of, met toe
stemming van de faculteit een vak dat 
voorkomt op het leerplan van een andere 
faculteit, school, instituut of inter-facul
tair centrum of van een andere univer
siteit. Het onderwijs in die twee keuze
vakken samen omvat ten minste 60 uur. 

maandag I dinsdag I woensdag \donderdag I . vrijdag 

14-15% 

)... 11%-13 

10.11% 

10.11% 

14-15% 

14-16 (1) 

30 uur theorie 
11 Yz-12%· 

16-17 
30 uur theorie 
30 uur theorie 

Voor de verklaring van de gebrui~e tekens: zie p. 35. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl.; 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr.; 2 
St.-Pieterspl.; 6 
St.-Pieterspl., 5 

St.-Pi~terspl.; 5 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in ~e Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Encyclopedie van de Russische. fiologie (* *) J. LOTHE 16-17 . . St.-Pieterspl., 6 

2. Encyclopedie van de Oudslavische 
ftlologie (00) ................. F. VYNCKE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

3. Inleiding tot de taalkundige studie van het 11-13(*)} . 
Russisch(*+**) ............... I. LOTHE 14-16(**) 10-12(*) 9_11(**) oefenmgen St.-Pieterspl, 6 

4. Overzicht van de Slavische letterkunden ... 
partim: Russische letterkunde(*/**) .... J. LOTHE 17-18 St.-Pieterspl, 6 

-0 
partim : overige Slavische letterkunden (00) F. VYNCKE 15%-16% St.-Pieterspl., 6 - 5. Inleiding tot de taalkundige studie van het (22% uur theorie+ 22% prak. oef./jaar) 
Oudslavisch (*+**) ............. F. VYNCKE 9%-11(*) 9%-11(**) 

(1) (1) St.-Pieterspl, 6 

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

7. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ........... J. KRUITHOF 8Y:z-10 Blandijnberg, 2 

b. Psychologie (**) ............. W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

c. Logica (* *) , . . . . . . . . . . . . . . . . L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

d. Ethica (**) ................ J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen (* *) .. A. JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. (1) =eerste halfjaar 



. F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Slavische fnologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis - moandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ~ terdag Plaats 

f. Wijsbegeert~ van de Moderne Tijden(**) R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (* *) . • · .... E. VERMEERSCH 17-18% Blandijnberg, 2 

8. Geschiedenis van Byzantium (0 0) . . . . . . E. VOORDECKERS . 11-12 ~t.-Pieterspl., 5 

9. Geschiedenis van de Slavische volkeren (0 ) F. VYNCKE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

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

- - - -0 
N 

I .. 
• . 

. -. 

: ,, __ 

,. - -

. ' 

. . 

·-. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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. FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE . 
Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Logica en taalwetensc~r (00
) ........ L.APOSTEL 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

Esthetica van de literatuur (00) ....... A. lANSSENS 14-15Y2 Blandijn berg, 2 
of ~ 

Een ander wijsgerig vak, doch met toelating -
van de examencommissie. 

2. Grondige taalkundige studie van het Oud-
slavisch, met oefeningen in de Glagolitische 

.. 
en Cyrillische paleografie(*+**) .. . • ... F. VYNCKE 13Vz-15Yl St.-Pieterspl., 6 

3. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Russisch, met inbegrip van de historische - spraakkunst van het Russisch(*+**) ..... J. LOTHE - 14-16 

' 
St.-Pieterspl., 6 

0 
w 4. Grondige studie van de Russische 
I letterkunde(*+**) .............. J.LOTHE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

5. Grondige literaire studie van Russische 
teksten(*+**) ................ J. LOTHE -- 10.12 St.-Pieterspl., 6 

6. Studie van een tweede moderne 9-11(*) 
Slavische taal(*+**) ............ F. VYNCKE 14-16(**) St.-Pieterspl., 6 

7. Vergelijkende spraakkunst van de 
Slavische talen (0

) .............. F. VYNCKE 12-13 St.-Pieterspl., 6 

8. Vergelijkende studie der moderne 12-13 (1) 
literaturen (00 ) .............. . · W.THYS , 16-17 (1) Blandijnberg, 2 

9. Taalkunde .. 
partim : algemene taalkunde (0 ) ....... W.COUVREUR 45 uur theorie Blandijnberg, 2 

partim : vergelijkende spraakkunst der 
Ind<Kiermaanse talen (00) .......... W.COUVREUR llYl-13 Blandijnberg, 2 

of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



-
;FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

Literatuurwetenschap 
partim : theoretisehe literatuur-
wetenschap (0) ............... A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 

partim : literaire sociologie (0°) ....... A. BOLCKMANS 15%-17 Blandijnberg, 2 

10. Twee cursussen naar keuze uit de 
hiernavermelde : 
a. Cultuurgeschiedenis van de 

Slavische volkeren (0) .......... F. VYNCKE 14-16 St.-Pieterspl., 6 

-b 
~ 

b. Cultuurgeschiedenis van 

I Byzantium (00) ........ . .... E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieterspl., 5 

I c. Instellingen van Byzantium (0) ...... E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieterspl., 5 

d. Begrippen van fonetica .......... M.HOEBEKE 60 uur theorie Blandijn berg, 2 

e. Middeleeuws-Griekse taal en letterkunde R. THIBAU 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

f. Nieuw-Griekse taal en letterkunde .... R! THIBAU . 60 uur theorie , Blandijnberg, 2 

g. Oudroemeense taal en letterkunde .... G. DE POERCK 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

h. Moderne Roemeense taal en 
letterkunde (O) .............. L. MOURIN 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

i. Een cursus uit het leerplan van een 
andere sectie, of, met toelating van de 
examencommissie, een cursus die voor-
komt op het leerplan van een andere 
faculteit, school, instituut of interfacul-
tair centrum, met dien verstande dat die 
cursussen ten minste 60 uur les om- . . 
vatten. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Slavische filologie 

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

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

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

Algemene methodenleer (0 ) ......... I AGERLO 17-19 I I Blandijnberg, 2 
-

Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het tech-
nisch onderwijs : Russisch .......... IJ. LOTHE 16-17 I I I I I St.-Pieterspl., 6 

'--· 

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 rijkstechttisch onderwijs. 
Het examen voor de j-WJd van ge.ggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat . 

. Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie P: 35. 

\ 



-. _,. , F ACUL TElTVAN DE LEITEREN EN WDSBEGEERTE 

-- Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Eén cursus naar lçeuze uit : -
a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ........... J. KRUITHOF 8Vz-10 Blandijnberg,. 2 

b. Logica(*/**) ............... L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

c. Ethica(*/**) · ............... J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

d. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) ..... E. VERMEERSCH 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

e. Psychologie(*/**) ............ W.DECOSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

-0 

2. Encyclopedie van de Negro-Afrikaanse 
i5%-16Yz talen (00) ........... ' .... ·- . J. JACOBS ~ St.-Pieterspl., 5 

0\ 

I 
3. Inleiding tot de studie van de Negro-

Afrikaanse talen (0 ) ............. J. JACOBS 15Vz-16V2 St.-PieterspL, 5 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op 
het terrein (00) ............... J.JACOBS - l6Y2-l 'P/z(2) St.-Pieterspl., 5 

5. Inleiding tot de studie van het moderne (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 10-12(*) 
Swahili(*+**) ................ M. VAN SPAANDONCK I 1 

1
1+16(**) St.-Pieterspl., 4 

6. Inleiding tot de studie van het Tshiluba (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./iaar) 
(*+**) .................... J. JACOBS - 1_0-12(**) 14-16(*) St.-Pieterspl., 5 

7. Inleiding tot de traditionele en moderne -
literaturen van Negro-Afrika (0 ) ....... J. JACOBS 16V2-17Yz St.-PieterspL, 5 

8. Inleiding tot de Swahili literatuur (0 ) .... M. VAN SPAANDONCK 10-12(1) Blandijnberg, 2 

9. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen(*/**) .............. A. BOLCKMANS 14-15% . Blandijnberg, 2 

10. Inleiding tot de geschiedenis van Afrika (00) H. BURSSENS 16-18 (2) St.-Pieterspl.·, 4 

11. De Europese kolonisatie in Afrika (0 ) . . . . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
_[_ I I I partim : de Islamwereld ........... M. PLANCKE 11 Yz-12Yz St.-Pieterspl.-, 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



- FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WDSBEGEERTE .. ... 

Kandidatuur in de Afr~aanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

13. Overzicht van de geschiedkundige kritiek I 

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

14. Inleiding tot de etnologie(*+**) ...... P.J. VANDENHOUTE 14-16(2) St.-Hubertusstr., 2 -
' 

15. Inleiding tot het etnografisch onderzoek op. - ,---

het terrein (00) . . . . . . . . . . . . . . . P.J. VANDENHOUTE . 16-17(2) St.-Hubertusstr.; 2 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse < 

etnologie (O) ................. H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pie~erspl, 4 

-0 
-.....] 

I 

17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
Afrika (00) • • • • • • • • • • • • • • • • • • H. BURSSENS 16-18(1) ' St.-Pieterspl., 4 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst (0 ) .... H. BURSSENS 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 

/ 

" ' 

I 

I 

-
-

--

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie ( 2 jaar studie) 
, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. Richting: geschiedenis 

1. Etnologie (*+**) .............. P.J. V ANDENHOUTE . 
2. Etno-religie (0 ) ... -............. P.J. VANDENHOUTE 

--- -

3. Etnische kunst (0 ) ............... P.J. V ANDENHOUTE 10-12(1) 

4. Etno-linguïstiek toegepast op 
Oost-Afrika (00) .............. ... M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) 

- . 
5. Etno-linguïstiek toegepast op 

Centraal-Afrika (00) ............. J. JACOBS 14-15 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika (* /* *) ... li. BURSSENS 17-19 

7. De plastische kunsten van Afrika(*/**) ... H. BURSSENS 10-12 

8. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (O) J. JACOBS 

( .............. 

9. Instellingen van de koloniale wereld (0 ) . . . N . 11-12 

10. Economische en sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden : koloniale wereld (0 ) . . . N . 9%-11 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de 
19e en 20e eeuw (oo) . . . . . . . . . . . . N . 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

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

16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 5 
I 

St.-Pieterspl., 5 i 

I 

St.-Pieterspl., 4 i 

i 

St.-.fieterspl., 4 

10-11 St.-Pieterspl., 5 1 

I 

Blandijnberg, 2 
\ 

Blandijnberg, 2 

11-12% Blandijnberg, 2 
I 

Univ., 8 ·I 
L_____ ________,j 



' 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE. 
\ 

Licentie in de Afrikaanse geschie~enis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13. 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 ·(oo) ......... L.APOSTEL 30 uur theorie Blandijnberg, 2 
of 

Esthetica van de literatuur (00) ........ A. JANSSENS 14-15% (30 uur/jaar) Blandij'nberg, 2 
of 

Een ander wijsgerig vak, doch met -0 
\D 

toelating van de examencommissie 

2. Grondige studie van-het moderne 14-16(*) \ 

I 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. JACOSS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* /* *) ........... G. JANSSENS 15-18 Blandijnberg, 2 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Modem Arabisch (* /**) ............ M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

5. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0 ) ............. J. JACOBS 15-16 St.-Pieterspl., 5 

6. De histórische studie van 
Swahiliteksten (00) ............. M. VAN SPAA.NDONCK 16-17% St.-Pieterspl., 5 

7. De historische en vergelijkende studie . 
der negro-Afrikaanse talen (00) ....... J. JACOBS 1(}12 St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 



·- FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE "' -
~ 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jàar studie) 

Leergangen ,- Titularis 11lllllndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
8. Vergelijkende studie van de -

Swahili-dialecten (* /**) ........... M. VAN SPAANDONCK 14-16(2) St.-Pieterspl, 5 

9. Vergelijkende studie van de toonsystemen 
van de negro-Afrikaanse talen (* /* *) ..... M. VAN SPAANDONCK 14-16(1) St~·Pieterspl, 5 

10. Drie cursussen naar keuze uit de hierna 
van a. tot en met i. vermelde : I 

a. Algemene taalkunde (0 ) ...... . ... . W. COUVREUR 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

b. Problemen uit de moderne taalkunde (00) W.COUVREUR iio 14-15% Blandijnberg, 2 

c. Etno-linguïStiek toegepast op -· --
Oost-Afrika (00) ............ . . - M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

0 
I 

d. Etno-linguïstiek toegepast op . 
Centraal-Afrika (00) ............ J. JACOBS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

e. Grondige studie van de gesproken 
' taal, met inbegrip van de · -~ 

experimentale fonetiek (00) ........ M.HOEBEKE 14-15% Blandijnberg, 2 

f. Vergelijkende spraakku~st der -
Inde-germaanse talen (00

) ......... W.COUVREUR - 11%-13 Blandijnberg, 2 

g. Vergelijkende studie der moderne 16-17(1) 
literaturen (00) .............. W.'!'HYS 12-13(1) Blandijnberg, 2 

h. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 
i. Literaire sociologie (OO) .......... A. BOLCKMANS 15%-17 Blandijnberg, 2 

11. Cursussen naar keuze : Twee door de exami-
nandus met goedkeuring van de examen-
commissie gekozen cursussen, waarvan ten 
minste één uit het leerplan van de betrokken . 
secti~ en de overige uit de leerplannen van 
een universiteit -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 



F ACUL TElT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Afrikaanse geschiedenis en ftlologie 

Leergangen 1Ytubris maandag I dinsdag llWensdag ' ldonderdag I vrijdag I zaterdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde N. (R. VER BIST) 

2". De geschiedenis van de opvoedkunde (00) • .• ·1 N. (K. DE CLERCK) 

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

4. Bijzondere methodenleer der vakken die voor
komen op het programma van het hoger 
secundair onderwijs, algemeen vormend en 
technisch onderwijs en normaalonderwijs : 
culturen van ontwikkelingsgebieden, partim : I N. (M. VAN 
Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPAANDONCK) 

17-19(1/2) 

17-19 

17-19 

30 uur/jaar (later te bepalen) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

Niermnd 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 ge.ven 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. 35. 



FACULTEITVAN DE LETrEltEN EN WIJSBEGEERTE 

FACULTATIEVE CURSUS 
' 
Leergangen Titularis tnllllndag I dinsdag l Woemtdag I donderdog I vrijdag l zaterdllg Plaats 

- -
1. De praehistorie van Mrika . . . . . . . . . . J. NENQUIN 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

' . 
'" 

-~ 

- ..... -N 

I 

ol' 

~ 

. . 

-

. 
I 



FACU~TEIT VAN DE LE.TTEREN EN WIJSBEGEERTE ' 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (*) Dagen en Ur~n Plaats 

1. Inleiding tot het Nederduits ........ .. G. DE SMET 30 u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

2. Methodologie van de ,eigentijdse geschiedenis H. BALTHAZAR 60u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

3. Nederlandse toponymie ........... M. GYSSELING 45 u. later te bepalen Blandijn\>erg, 2 

4. Historische demografie ........... C. VANDENBROEKE 30 u. Dinsdag : 16-17 Blandijnberg, 2 , 

5. Kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen L. MILIS 30 u. later te bepalen ' Blandijnberg, 2 ... ~ 

6. Problematiek van het theater ......... M. VAN SPAANDONCK 30u. la ter te bepaletl Blandijnberg, 2 -w 
I 

7. Initiatiecursus elementair klassiek G. SANDERS zie 2 uur/week van oktober tot maart 
en/ of Middeleeuws Latijn .......... J. VEREMANS N.B. dag en uur later te bepalen 

' I 

N.B. Deze intiatiecursus is hoofdzakelijk bedoeld voor studenten die 
a) ofwel geen Latijn hebben gestudeerd in het Middelbaar Onderwijs, maar die desondanks een studierichting wensen te volgen 

Y~KZarvan het programma een basiskennis van het klassiek enfof middeleeuws Latijn veronderstelt (bv. historici mediëvisten, 
romanisten); -

b) ofwel voordien geen Latijn hebben gestudeerd, maar die oordelen dat een elementaire kennis van het Latijn nuttig zou zijn 
voor de door hen gekozen universitaire studie (bv. bepaalde germanisten, kunsthistorici); 

c) ofwel reeds Latijn hebben gestudeerd, maar die hun kennis van het klassiek Latijn wensen uit te breiden door een 
contactname met het Latijn van de middeleeuwse cultuur. -Deze initiatie kan niet gelden als cursus naar keuze en er wordt ook geen examen over afgelegd. 

(*)=totaal aantal uren per cursus 



HOGER INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

(K.B. van 31 augustus 1920) 

St~-Hubertusstraat 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN. VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde ver
leent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal 
doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. 

Kandidatuur 

Richtingen : - Oudheid . 
· - Middelee.uwen, Nieuwe en Nieuwste tijden 

, Licentie 

Richtingen :- Grieks-Romeinse eh Nationale Archeologie (corresponde
~ rende richting in de kandidatuur : "Oudheid") 
- Archeologie van het Nabije Oosten (corresponderende rich

ting in de kandidatuur : "Oudheid") 
- Plastische kunsten (corresponderende richting in de kandi

datuur : "Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden") 
- Etnische· kunst (corresponderende richting in de kandida-

tuur : "Oud~eid") · 
- Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur: 
1 "Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden"). · 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

- 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 toe
kennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens"; e ) 

b) degenen die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in 
artikel 8 van de wet van 8 juni 1964, waarbij de "gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma der universitaire examens worden gewijzigd"; e) 

c) degenen die houder zijn van het diploma van architect(e); 
d) degenen die, ten overstaan van een examencommissie aangesteld door 

het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, ge
slaagd zijn voor een examen dat omvat : 

ct) .Zie B.l. p. 10 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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1 o) een opstel in het Nederlands; 
2°) een opstel in het Frans; 
3°) vertalingen uit tweè 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 
ho~er secundair onderwijs - zal worden vereist); 

e) degenen "die het bewijs leveren dat zij met goed gevolg studiën gedaan 
hebben" die door de Raad van. 'Beheer, op eensluidend advies van 
genoe·md Hoger Instituut, gelijkwaardig worden geacht met die welke 
hierboven sub a, b, c of d worden vermeld." 

- Tot de licentie : de houders van het kandidaatsdiploma; 
- Tot de· aggregatie voor· het hoger secundair onderwijs : degenen die de 
· graad van licentiaat hebben behaald; · 

- Tot het doctoraat : degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het speciaal doctoraat : de houders van het overeenstemmend 

doctorsdiploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

·1 o De kandidatuur : , 
- de vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van' ten

minste twee jaar studie en het examen omvat twee gedeelten; 
- d·e houder van het diploma van kandidaat in de kunstgeschiedenis en 

oudheidkunde in een bepaalde richting kan, mits hij slaagt voor een 
aanvullend examen, het diplo~a van kandidaat in de andere rich- . 
ting verkrijgen. Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in 
de examenperiode tijdens welke het eerstvermelde diploma werd be
komen. r 

"' I 

2° De Heen tie : 
- de vakken voor de .graad van licentiaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie. Het ·examen mag eventueel twee· gedeelten 
omvatten; 

- de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen waarvan het onderwerP behoort 
bij één van de leervakken van de licentie. De verhandeling moet aan 
de examencommissie worden voorgelegd tegen de door haar voor
gestelde data; 

- de houder van het diploma· van licentiaat in een bepaalde richting 
kan, mits· hij slaagt voor een aanvullend examen, het diploma van 
licentiaat in één van de andere richtingen verkrijgen. De desbetref
fende voorwaarden worden bepaald door de Raad van Beheer, op 
voorstel van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. Evenwel mag het aanvullend examen niet worden afgelegd 
gedurende het academisch jaar, waarin het eerstvermelde diploma 
werd behaald. · 

-115-



3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- de vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste 
één jaar studie; 

- · het examen mag evenwel. gelijktijdig met het enig examen of het 
tweede examengedeelte voor de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4° Het doctoraat : 
- het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het 

openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een 
aantal bijstellingen door de commissie aanvaard. Het wag slechts 
worden afgelegd tenminste twee jaar na het bekomen van het over
eenstemmend diploma van licentiaat. 

5° Het speciaal doctoraat : 
- het examen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en 

het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven' 
proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van -een 

· openb~re les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na 
het behalen van het overeenstemmend diploma van doctor. 

Opgelet! 
- De studenten die de studie van de kunstgeschiedenis eri oudheidkunde 

hebben aangevangen vóór het academisch jaar 1966-1967 respectievelijk 
academisch jaar 1971-1972, mogen die studie voortzetten volgens de 
respectievelijke voordien geldende stelsels. Zij mogen die studie even
eens voortzetten volgens het in deze studiegids opgenomen stelsel : de 
desbetreffende voorwaarden worden door de Raad van Beheer, voor elk 
geval afzonderlijk en op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde bepaald,. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

Richting : A. OUDHEID 
1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) ...... A.JANSSENS 9-10 Blandijn berg, 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid(*+**) .......... H.MUSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten (*+**) ......... L. VANDEN BERGHE , ~ 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

- 4. Inleiding tot de etnische kunst (00) ..... P.J. V ANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 --...J 
I 

5. Muziekgeschiedenis ............. J. BROECK.X 16-18(1) Blandijnberg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden 
(*+**) .................... M.DEMAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

7. Geschiedenis van de bouwkunst (0
) • . • • • • • N. 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. 17-19 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 11-12% Blandijnberg, 2 

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

11. Inleiding tot de archeologie, met 
oefeningen(**) .............. S. DE LAET 16-18(1) Blandijnberg, 2 

12. Encyclopedie van de etnische kunst (0 ) ... P.J. V ANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr·.; 2 
-

13. Inleiding tot de kunst van Zuid- en Oost-
Azië (00) ................... A. SCHARPE 10-12(1) St.-Hubertusstr., 2 

Voord~ verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNS1GESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

-. 
Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudh~idkunde (2 jaar studie) 

( 

Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 
14. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis : 

a) Oefeningen over vraagstukken uit de .- ..r ~ : .-
geschiedenis : Oudste Tijden(**) ... S. DE LAET 16-18 Blandijnberg, 2 

b) Nabije Oosten (0 0) ............ L. VANDEN BERG HE 10-11 Blandijnberg, 2 
c) Klassieke oudheid {0 ) ........... H.MUSSCHE 10-12(2) Blandijnberg, 2 
d) Etnische. kunst (OO) ............ P.J. V ANDENHOUTE 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

--00 
15. Inleiding tot de etnologie(*+**) · ...... P.J. VANDENHOUTE 14-16(2) St . .:Hubertusstr., 2 

I 16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 
maatschappij en instellingen van de oudheid P. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 

Richting: B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE . 
EN NIEUWSTE TIJDEN 

1. Esthetica en lamstfilosofie (*+**) ...... A.JANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid(*/**) .......... H.MUSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het , 
oude nabije Oosten (* /**) . . . . . . . . . . L. VANDEN BERGHE 10-12 St.-Hubertusstr~, 2 

4. lnlei~g tot de etnische kunst {00) ..... P.J. V ANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr~, 2 

5. Muziekgeschiedenis(*+**) ......... J. BROECKX 
' 

16-18 B_landijnberg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden 
(*+**) .................... M.DEMAEYER 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) -
Richtingen: A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

-
Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

7. Geschiedenis van de bouwkunst (*+*.*) . . . N . 10-12 St.-Hubertussti:., 2 

8. Historisch overzicht van de w~sbegeert~ (0 ) N. 16-18 
-.. 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 11-12Yz Blandijnberg, 2 
~ 

10. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis(*+**) A. DE SCHR YVER 11-12 St.-Hubertusstr., 2 

-- 11. Geschiedenis van de sierkunst(*+**) . . . . ·A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar , . St.-Hubertusstr;, 2 
\0 

I 12. De plastische kunsten in de Nederlanden 
(*+**) .................... R. d'HULST 15-17 St.-Hubertusstr., 2 

13. Inleiding tot de voornaamste moderne ~ 

literaturen (00) ............... A. BOLCKMANS 14-15Y2 Blandijn~rg, 2 

14. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde (0 ) ................... A. VAN ELSLANDER 8-10 Blandijnberg, 2 

-
15. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis 

(naar keuze) 
-Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste 

tijden (0 ) . ••••••••••••••••• A. DE SCHRYVER 30 uur/jaar St.-Hubertusstr., 2 

- Musicologie ................ J. BROECKX 12-13 Blandijnberg, 2 

16. Overzicht van de cultuurge:;chiedenis : \ 

Middeleeuwen en nieuwe tijden (0 ) ..... R. VAN CAENEGEM 10-11 St.-Hubertusstr., 2 
--- ---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN.OUDHEIDKUNDE , 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie ~ 

Leergangen 1 Titularis Dagen uur Plaats 
\ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier 

hiernavermelde : ~- - .. - - -- - - - - - -

1. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

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

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
archeologie (00 ) •••••••••••• e r e S. DE LAET dinsdag 8-10 Blandijnberg, 2 

,. 4. Cultuurgeschiedenis van de oudste - tijden (0 ) ................. S. DE LAET maandag 8-10 Blandijnberg, 2 
N 

.. . . 
0 4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
I van de geschiedenis : ............ 

- partim (*+**) ............... H.MUSSCHE donderdag HH 2 Blandijnberg, 2 

- partim ( *+ * *) ............... S. DE LAET 
-~ 

dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén van die partims moet in overeenstemming 

" met het onderwérp van de verhandeling · 
worden gekozen ............... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * 
a) Tenminste zes cursussen door de exami-

n~dus met toestemming van de examen-
commissie te kiezen uit de volgende : 

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0 ) .................. A.JANSSENS woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 

2. Museumkunde (00 ) ............. P.J. VANDENROUTE donderdag 1 Q-12 Blandijnberg, 2 

3. Monumentenzorg (oo) ............ N. donderdag 1 Q-12 St.-Hubertusstr., 2 
4. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije Oosten (00 ) ........... L. VANDEN BERG HE donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

* =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 Dagen uur Plaats I 

I 

5. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie .......... ..... R.MARECHAL maandag _16-18( 1) Rozier, 44 I 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ............... : R. TA VERNIER 30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Etnologie (*+**) P.J. VANDENROUTE vrijdag 14-16 (1) - St.-Hubertusstr., 2 .............. 
7. Griekse epigrafie (0 ) ...... • : • ... .. R. BOGAERT woensdag 11-12 Blandijn berg, 2 

8. Latijnse epigrafie .............. P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van - luchtfoto-interpretatie, met praktische 
N - oefeningen ......... . ........ ·F.SNACKEN 30 uur/jaar Coupure, 575 

10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) ............... . . P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Numismatiek der oudheid (0 ) ......... P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. Opgravingstechniek, met oefeningen op het ' 

terrein (00 ) ................. S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 I 

I 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
en 

Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) .. P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

14. Instellingen van de oudste tijden (00 ) .... S. DE LAET maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de 
oudste tijden (0 ) .. .. ............ S. DE LAET maandag 16-18 Blandijn berg, 2 

16. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00 ) •••••••••• R. BOGAERT woensdag 1 û-12 Blanctljnberg, 2 

17. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver- . 
"huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

. Leergangen 

18. Verklaring van antieke teksten die verband 
houden met de archeologie en de kunstge-

Titularis 

schiedenis (00
) • • • • • • • • • • • • • • • . I R. THIBAU 

19. De techniek der beeldende kunsten . . . . . I R. LEFEVE 

20. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methode.(00 ) •••••••••••••• 

b) Eén door de examinandus met toestem
ming van de examencommissie te kiezen 
cursus; voorkomend op het leerplan van 
de universiteit of van een andere universi
teit, waarover nog geen examen werd afge
legd. 

A. VERHULST 

Dagen uur 

donderdag 8-1 0 

dinsdag 16-18 

vrijdag 9-10 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

Plaats 

Blandijn berg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

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 Dagen uur Plaats 

-
,_ 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN ' 
1. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije Oosten (*+**) ......... L. VANDEN BERGHE donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

2. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (oude nabije Oosten) 
(*+**) .................... L. VANDEN .BERGHE vrijdag 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (0 ) ............... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

- 4. CultUurgeschiedenis van het Oosten, partim a : -N het oude nabije Oosten (00 ) ......... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 
w 
I 11. -CURSUSSEN NAAR KEUZE- * 

a) Tenminste vier cursussen door de examinandus 
met toestemming van de examencommissie te 
kiezen uit de hierna genoemde : ....... 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden (0 ) S. DE LAET maandag 8-10 'Blandijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) . Blandijnberg, 2 

3. Etruskische en Romeinse archeologie (0°) S. DE LAET ' vrijdag 8-10 Blandijnberg, 2 .. -
4. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 

terrein (00) .S. DE LAET -. donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 ................. - ~ 

5. Museumkunde (00) ............. P.J. V ANDENHOUTE donderdag 1 0.12 St.-Hubertusstr., 2 

6. De techniek der beeldende kunsten ..... R.LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

7. Etnologie (*+**) .............. ,P.J. V ANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 
- * = De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 novem b~r van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNS1GESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeséhied~nis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten . 

Leergangen Titularis Dagen uur 
. 

8. Monumentenzorg (00) . . . . . . . . . . . . N . donderdag 1 û-12 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van -

Zuid-Azië (0 ) .... . ..... ....... A. SCHARPE donderdag 18-19 

10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS woensdag 9-11 

11. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met prakti~he oefeningen .. ' 
- deel a : geologie .............. R.MARECHAL maandag 16-18 (1) 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ................ R. TA VERNIER 30 uur/jaar 

12. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip yan 
luchtfoto-interpretatie, met praktische 
oefeningen : . . . . . : . . . . . . . . . . . F. SNACKEN 30 uur/jaar 

13. Numismatiek der oudheid -{0 ) ........ P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar 

14. Etnische kunst (0 ) .............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) 

15. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) ................. P. LAMBRECHTS 60 uur/jaar 

16. Vroeg-middeleeuwse arch.eologie (volksver- -
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) •• S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) 

17. De bijzondere geschiedenis van Azië, partiro : 
de Islamwereld (* /**) ............ M. PLANCKE maandag 1 P/2-12Vz 

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partiro : 
donderdag 1û-13 (30 uur/jaar) _ de Islamwereld (0 0) •••••••••••••• M. PLANCKE 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. 
Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 575 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr·., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 



_ HOGER INSTITUUT VOOR KUNS1GFSCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

19. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim : ............... 
a) het oude nabije Oosten : West-Azië (00 ) L.DEMEYER vrij_dag 15-16 St.-Pieterspl., 6 . 

Egypte (00) ... H. DE MEULENAE&E donderdag 14-15 St.-Pieterspl., 6 

20. De maatschappij en instellingen van het-· 
Oosten, partim : ............... 
b) de Islamwereld (oo) ............. M. PLANCKE maandag 14-16 St.-PieterspL, 5 

- 21. Een Oosterse taal, voorkomend op het 
N 
Vl 

I 

leerplan van de licentie ~n de Oosterse . 
filologie ................... 

b) Bovendien drie door de examinandus met toe-
stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waar-
over nog geen examen werd afgelegd. 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



HOGER INSTITUl:JT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunsten 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 
-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Geschiedenis van de bouwkunst en middel- _. 

eeuwse archeologie, met toepassingen(*+**) N. dinsdag 14-16 . St.-Hubertusstr., 2 
-

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in 
. Europa, met toepassingen ook betreffende 

actuele kunstproblematiek (*+**) ...... M.DEMAEYER vrijdag 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de 
Nederlanden, met toepassingen op bijzondere . . - . 

-N 
problemen (*+**) ............... R. d'HULST vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

0\ 

I 
4. Geschiedenis van de Europese kunstnijverheid, 

. 
met toepassingen(*+**) .......... A. VAN DE WALLE vrijdag 1 5-1 7 Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * 
a. Eén methodologische cursus door de -

examinandus te kiezen uit : 
1. Historische kritiek en de toepassing ervan op 

een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partirn : middeleeuwen (0 ) ......... A. DE SCHRYVER· donderdag 14-16 - Blandijnberg, 2 

2. Historische kritiek en de toepassing ervan op I 

- -
een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partim :nieuwe en nieuwste tijden (00 } ... A. DE SCHRYVER donderdag 16-18 Blandijn berg, 2 

b. Tenminste een kunsthistorische cursus door de 
examinandus te kiezen uit : 

1. Geschiedenis van het gedrukte boek en van de 
graveerkunst (0 } ............... A. VAN DE WALLE vrijdag 17-19 Blandijnberg, 2 

2. Geschiedenis van de miniatuurkunst (0 } ... A.DESCHRYVER woensdag 1 o-12 Blandijn berg, 2 

mg van ae g 
- * =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCmEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunstên 
~ 

~ 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

3. Geschiedenis van het meubel ........ A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar -
4. Monumèntenzorg (Oo) . . . . . . . . . . . . N • donderdag 1 Q-12 St.-Hubertusstr~; 2 

5. Techniek van de beeldende kunsten ..... R.LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr.; 2 

6. Museumkunde (00 ) ............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 1 ü-12 St.-Hubertusstr·.; · 2 

7. Theatergeschiederus {0 ) ........... N. (W. SCHRICKX) 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

c. Tenminste twee door de examinandus met toe--N 
....:I 

stemming van de examencommissie te kiezen / 

cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
I universiteit of van een andere universiteit, waar-

over nog geen examen werd afgelegd. 

-

' 
~ 

-

",, 

~ -- -

Voor de verklaring van d~ gebruikte tekens zie p. 35. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNS'IGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen Titularis Dagen uur 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Esthetica en kunstfilosofie (grondige cursus) 

(*+**) .................... A.JANSSENS vrijdag 1 0-11 

2. Etnologie (*+**) .............. P.J. VANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) 

3. Etno-religie (0 ) ............... P.J. VANDENHOUTE vrijdag 16-18 (2) 

4. Cultuurgeschiedenis yan Afrika(*/**) ... H. BURSSENS donderdag 17-19 
(30 uur theorie + 30 uur prakt. oef.) 

5. Volkskunde(*+**) ............. P.J. VANDENHOUTE maandag 16-18 (1) 

6. Etnische kunst (O) .............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) 

7. De plastische kunsten van Afrika(*+**) .. H. BURSSENS dinsdag 10-12 
(30 uur theorie+ 30 uur prakt. oe[) 

8. Methodiek van de etnische kunsten ..... P.J. V ANDENHOUTE vrijdag 16-18 (1) 

9. Museumkunde (00 ) ............. P.J. VANDENHOUTE donderdag 10-12 

10. Kunstgeschiedenis eQ archeologie van 
' Zuid-Azië (0 ) ................. A. SCHARPE maandag 9·1 0 

1 Ob. Inleiding tot de studie van het Oudindisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats-
verhandeling over cursus 1 0) ........ A.SCHARPE 60 uur/jaar 

of 
1 Oe. Inleiding tot de studie van het Middel· en ./ 

Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 1 0) .. N. (J. DELEU) 60 uur/jaar 

11. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (0 ) ............... L. VANDEN BERGHE vrijdag 9-1 0 · 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 35. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl, 4 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 4 

'st.-Hubertusstr ., 2 

St.·Hubertusstr., 2. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnoorg, 2 

Blandijnberg, 2 

,Plandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIUEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen 

llb. Inleiding tot de studie van het klassiek 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) 

Titularis 

• • • I G. J ANSSENS 

Dagen uur 

I 

vrijdag 15-18 
(60 uur/jaar) 

Plaats 

St.-Pieterspl., 6 I 

~----------------of------------------~------------------+---------------------------------------------------~------------~ 
11c. Inleiding tot de studie van het modern · 

Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) • . •• I M. PLANCKE woensdag 8-10 St.-Pieterspl.-, 5 
--------------of-----------------,r-------------------+---------------------------------------------------+-------------~ 

11d. Inleiding tot de studie van het Perzisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats-
ve~handeling over cursus 11) . . . . . 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE - * 
Tenminste drie door de examinandus met toe
stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

L. VANDEN BERG HE . 
donderdag 16-19 

( 60 uur /jaar) Blandijnberg, 2 

-*=De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academischjaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCmEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : E. Musicologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN ... 
;F 

1. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*+**) .... F.DEHEN 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*+**) ... J. BROECKX 15-17 Blandijnberg, 2 

3. Musicologische stijlstudie 
a) partiro :tot 1750 (*+**) .......... F.DEHEN 14-15. -
b) partiro :vanaf 1750 (*+**) ........ J. BROECKX 10-11 Blandijnberg, 2 

'' 

-· 
4. Oefeningen in de systematische --w muziekwetenschappen 

0 
1-

a) partiro : Acustica en technologie van 
de muziek (*+* *) ............. J. BROECKX 10-11 Muinkkaai, 45 

b) partiro : Estetica van de muziek(*+**) .. J. BROECKX 11-12 Blandijnberg, 2 

c) partiro : Stijlstudie van de actuele 
muziek (*+* *) .............. J. BROECKX 11-12 Blandijnberg, 2 

_ d) partiro : Organologie en Etno-
musi.cologie (*+**) ............ J. BROECKX 15-16 Blandijnberg, 2 

t 

11. - CURSSUSEN NAAR KEU~E - * 

Tenminste vier door de examinandus met toe- , 

stemming van de examencommissie te kiezen 
cursu$sen, voorkomend op het leerplan van de- . . 
universiteit of van een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
- * = 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 KUNS'IGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Aggregaat H.S.O. in de kunstgeschiedenis en ou .. dheidkunde 

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

1. De proefondervindelijke opvoedkunde . . . I R. VERBIST 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde (00) • • I K. ·DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
secundair onderwijs, partim : esthetische 

A.GERLO 

opleiding en kunstgeschiedenis . . . . . . . IJ. BRÖECKX 

17-19(1) 

17-19 

17-19 

14-15 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Niemand mag zich aanmelden voor dit examen, indien hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenrrzinste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methodenleer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onde11'1!ijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen,_ vooraf aangeduid door de commissie en gekozen uit het . 
leerplan van het secundair ondefl4!ijs. __ 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S.O. en _dat voor de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde e~amenperiode 
worden afgelegd. 

Voor de verklaring van de ge muikte tekens zie p. 35. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCmEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Facultatieve cursus 

Leergangen Titularis Tnflandag 1· dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag l zaterdag Plaats 

1. De praehistorie van Afrika . . . . . . . . . . J. NENQUIN 
' 

60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

' 
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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 diplo~a's : 

A.WETTEUJKEGRADEN 
- 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 
we tenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN(*) 
- Licentiaat in het sociaal recht 
....:. Licentiaat in het Europese recht 
- Doctor in het Europees recht 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. I 0 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. Tot de kandidatuur in de staats- en sociale w_etenschappen, zij, die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen: 

I. a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, 
S 2, I o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende 
vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappe
lijke ~iploma's en .erediploma's door de Rijksuniversiteiten worden uit
gereikt; 

(*) Deze postgraduaat-cyclussen zijn eveneens wetenschappelijke graden. 
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b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang ver
leende tot één van de examens voor de academische graden van kandi
daat, opgesomd in artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördi
neerde wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens; 

c) de,.houders van een aanvaard of gehomologeerd 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 
Militaire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, of 
die geslaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant . ~angs het kader. 

Het bij artikel 3, § 2, 1 o b), van bovenvermeld 
koninklijk besluit van 30 september 1964 b~doelde toelatingsexam~n, dat 
ten overstaan van een door de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid aange
stelde examencommissie moet worden afgelegd, 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. leerplán van het 
hoger middelbaar onderwijs); 

4) een ondervraging over wiskunde (cf: leerplan van het hoger middelbaar 
onderwijs, Grieks-Latijnse afdeling); 

5) naar keuze van de examinandus : een ondervraging over boldriehoeks
meting, of analytische meetkunde, of beschrijvende meetkunde ( cf. leer
plan 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 
wetenschappen dat werd uitgereikt vóór 1 november 1972, worden toege
laten tot de tweede kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen in 
één van de richtingen naar keuze. Hun leerplan en examenprogramma 

I 

worden door de bevoegde examencommissie bepaald. (Het programma 
kan geraadpleegd worden bij de pedel van de faculteit). 

De houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten
schappen·, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent vóór het academisch 
jaar 1 97 3-1 97 4 mogen tot op het einde van het academisch jaar 
1976-1977 de graden van licentiaat in de staatswetenschappen, in de be
stuurswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in de pers- en com-

(*) Aanvragen voor deelneming àan dit examen worden bij voorkeur hetzij in de tweede 
helft van januari, hetzij in de tweede helft van juli gericht tot de Faculteit, waar 
eveneens. nadere bijzonderheden kunnen bekomen worden. Het examen moet in 
elk geval afgelegd worden vóór de aanvang der universitaire studi~n. 
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municatiewetenschap of in de diplomatieke wetenschappen behalen onder 
de vroeger geldende voorwaarden. (Het program·ma kan geraadpleegd 
worden bij de pedel van de faculteit). 

11. 1) Worden toegelaten tot de licentie in de staats- 'en bestuursweten
schappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- eh com
municatiewetenschap : 
- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 

wetenschappen, politieke richting. 
Worden toegelaten tot äe licentie in de sociale wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
- de houders v~n een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 

wetenschappen, sociale richting. 
Worden toegelaten tot de licentie in . de sociologie en in de pers- en 
communicatiewetenschap : 

- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 
Wetenschappen, sociologische richting. 

2) tot de tweede licentie in de sociale wetenschappen (Oud Regime) of tot 
de tweede licentie in de staatswetenschappen (Oud Regime) of ·tot de 
tweede licentie in de bestuurswetenschappen (Oud Regime) met vrij
stelling van "het daartoe vereiste toelatingsbewijs" en van "de vereisten 
inzake studiedutJr" en mits zij vooraf slagen voor een enig examen dat 
pas na tenminste één jaar mag afgelegd worden : de houders van een 
door het Provinciaal Hoger' Instituut voor Bestuurswetenschappen te 
Antwerpen en met ingang van 1965 uitgereikt diploma van "gediplo · 
meerde voor hogere administratieve studiën" of van een door het Hoger 
InstitutJt voor Bestuurswetenschappen te Elsene en met ingang van 
1965 uitgereikt "bijzonder diploma van .hogere administratieve studiën" 
(besluit van de Raad van Beheer van 11 januafi 1967 en 19 november 
1969); 

3) tot de licentie in staatswetenschappen (Oud Regime), in de sociale 
wetenschappen. (Oud Regime) of in de bestuurswetenschappen (Oud 
Regime): de houders van een wettelijk diploma van ·doctor in de 
rechten onder de voorwàarden bepaald bij art. 4 van het besluit van de 
Raad van Beheer der Rijksuniversiteit te Gent van 15 april 1964; 

4) de houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt getuig
schrift van één der hierna vermelqe eerste licenties (Oud Regime); zij 
moeten, om het getuigschrift van de ernaast aangegeven eerste licentie 
(Oud Regime) te behalen, slagen voor een aanvullend examen. (zoals 
vastgesteld respectievelijk in de art. 5, 6, 7 en 8 van het besluit van de 
Raad van Beheer van 15 april 1964) waarvoor geen studieduur wordt 
opgelegd, te weten :· 
~ staatswetenschappen. : sociale wetenschappen, bestuursweten-

schappen, diplomatieke wetenschappen; 
- sociale wetenschappen : staatswetenschappen, bestuursweten-

schappen; 
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- bestuurswetenschappen : staatswetenschappen, sociale wetenschap
pen; 

- diplomatieke wetenschappen : staatswetenschappen; 

5) a. de houders · van één door de Rijksunivers-iteit te Gent uitgereikte 
diploma's van licentiaat in de staatswetenschappen (Oud Regime), in 
de sociale wetenschappen (Oud Regime), in de bestuursweten
schappen (Oud Regime) of in de diplomátieke wetenschappen (Oud 
Regime), kunnen, onder de voorwaarden vastgesteld bij de art. 9, I 0, 
11 en 12 van het besluit van de Raad van Beheer van 15 april 1964 
en mits zij tenminste één jaar ·bijkomende studies doen, de aan
vullende examens afleggen met het oog op het verwerven· van één der 
andere der hierboven genoemde licentiaatsdiploma's; 

b. de houders van' een diploma van licentiaat in de pers- en communi
catiewetenschap (Oud Regime), uitgereikt door de Rijksuniversiteit 
te Gent, moeten, orp de graad van licentiaat in de staatsweten
schappen (Oud Regime) of van licentiaat in de sociale wetenschappen 
(Oud Regime) te behalen, slagen voor twee licentie-examens zoals . 
vastgesteld in art. 13 van het besluit van de Raad van Beheer van 15 
april 1964 en zulks mits zij tenminste één jaar bijkomende studie 
doen; 

6) tot .het enig examen van de licentie in de pers- en communicatieweten
schap : de houders van een wettelijk einddiploma van hoger onderwijs 
of van een wetenschappelijk einddiploma van hoger onderwijs, uitge
reikt door de Rijksuniversiteit te Gent, alsmede de afgestudeerden van 
de Koninklijke Militaire School; 

7) tot de licentie in de diplomatieke wetenschappen (Oud Regime) : zij die 
t 

houder zijn: 
- ofwel van de overeenstemmende graad van kandidaat; . 
- ofwel van het door een Belgische universiteit uitgereikt diploma, 

hetzij van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen, hetzij 
van licentiaat in de handelswetenschappen of in de economische 
wetenschappen, hetzij van handelsingenieur (besluit van de Regent 
van 23 augustus 194 7, art. 2), ofwel van een diploma van doctor in 
de rechten onder de voorwaarden bepaald bij art. 7 van het besluit 

· van de Rege~t van 23 augustus 194 7. 

UI. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en 
sociale wetenschappen : zij die de wetenschappelijke graad van licentiaat 
in de staats-, sociale-, bestuurs- of diplomatieke wetenschappen of in de • 
pers- en communicatiewetenschap, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, hebben verworven (art. 2 van het besluit Raad van Beheer van 11 
september 1968). 

· IV. Tot het doctoraat in de staatswetenschappen (Oud Regime), in de sociale 
wetenschappen · (Oud Regime), in de bestuurswetenschappen (Oud 
Regime), in de diplomatieke wetenscháppen (Oud Regime) en in de pers
en communicatiewetenschap (Oud Regime): de houders van de overeen~ 
komstige graad van licentiaat. 
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C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN 

1. Tot de licentie in het sociaal recht : zij die sedert tenminste één jaar 
houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor -of 
van licentiaat in de rechten (koninklijk besluit van 12 september 1962). 

2. Tot de licentie in het Europese recht : de houders van het diploma van : 
- doctor in de rechten of van licentiaat in de rechten; 
- licentiaat in de staatswetenschappeni 
- licentiaat in de bestuurswetenschappen: 
- licentiaat in de diplomatieke wetensch~ppen. (Besluit van de Raad van 

Beheer van' 12 oktober 1966). 

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 STUD IEN 

1 oDe kandidatuur in de rechten : 
- de graad van kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens 

en na tenminste twee jaar studie. 

2o De licentie in de rechten : 
-_ de vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in de rechten zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste 
driejaar studie; -

- de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen worden ge
organiseerd in de volgende acht richtingen : 
A. vrijle richting 
B. privaatrecht 

. C. publiekrecht 
D. strafwetenschappen 
E. sociaal recht 
F. economisch en fiscaal recht 
G. internationaal recht 
H. geschiedenis van het recht 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : 

met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal ver
schenen, te kunnen raadplegen; 

b) van een voldoen.de kennis van de beginselen van boekhouden : met 
voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoe~d boekhoudige bescheiden te kunnen raadplegen. 

3° Het doctoraat in de rechten : 
- het examen tot het bekomen van de graad van doctor in de rechten kan 

pas wo'rden afgelegd tenminste twee jaar na de graad van licentiaat fn de 
rechten te hebbep behaald; het omvat het voorleggen van een oor-
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sprankelijk en onuitgegeven proefschrift, door de examencommissie 
aanvaard. 
Het proefschrift wordt door de examinandus in het openbaar verdedigd. 
Het wordt tenminste één maand vóór de datum, bepaald voor het 
examen·, aan de examencommissie bezorgd; · 

- de houders van het diploma van doctor in de rechten, behaald overeen- · 
komstig de wet van 21 mei 1929 behouden de rechten welke hun bij die 
wet werden toegekend '(koninklijk besluit van 1 augustus 1969, art. 8). 

4° De licentie in het notariaat : 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het notariaat zijn het ~oorwerp 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 ~es. Het mag slechts worden .afgelegd tenminste twee 
jaar na het bekomen van het overeenstemmend diploma van doct-or in 
de. rechten of van licentiaat in het notariaat. 

6° De kandidatuur in de staats en sociale wetenschappen : 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van kandi

daat in de staats- en sociale wetenschappen zijn het voorwerp van 
twee examengedeelten .en van tenminste twee jaar studie. 

7° De licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de sociologie, in de diplomatieke wetenschappen of in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
- de vakken van het examen voor het bekomen van de graad van licen

tiaat zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste 
twee jaar ~tudie. Het enig examen van de licentie in de pers- en com
municatiewetenschap voorbehouden aan de houders van een wettelijk 
eitl.ddiploma van hoger onderwijs, van een wetenschappelijk eind
diploma van hoger onderwijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, alsmede de afgestuqeerden van de Koninklijke Militaire School 
kan na tenminste één jaar studie worden afgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het tweede (of enig examen) examenge
deelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de 
groep van' vakken waarover het examen loopt. De verhandeling moet 
àan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 

8° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
wetenschappen: 
- het examen is het voorwerp 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 
I . . 
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programma van het middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. 
Het aggregaats- en licentiaàtsexamen mogen tijdens dezelfde examen
periode worden afgelegd. 

9° Het doctoraat in ·de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de soci0logie, in de diplomatieke wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
- het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk en onuitge

geven proefschrift en van drie bijstellingen, door de examencommissie 
aangenomen. Het proefschrift en de stellingen worden door de exami
nandus in het openbaar verdedigd. 

1 Û0 De licentie in het sociaäl recht : 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaar studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeel
ten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede ~xamen
gedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking 
tot één van de vakken die van het examen de~l uitmaken. Deze ver

. handeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastge-
stelde pàiode worden voorgelegd; · 

- de examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover 
zij bij een vorig examen ondervraagd werden (koninklijk besluit van 12 
september 1962). 

11 o De licentie in het Europese recht : 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het Europese recht zijn het voorwerp van een enig examen dat 
niet kan gesplitst worden, en van tenminste één jaar studie; 

-:- de examinandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp 
dat bij het leerplan behoort; 

- de verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd; 

- de examinandi zullen niet meer ondervraagd worden over die vakken 
waarvoor zij bij een vorig examen, afgelegd met he 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). , · 

12o· Het doctoraat in het Europees recht : 
- het examen omvat het indienen en de verdediging in het openbaar van 

een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift ziJnde een bijçlrage tot 
vooruitgang van de wetenschap, en van vijf daarbijgevoegde stellingen. 

Opgelet! 
- De houders van het diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten

schappen (Oud Regime) kunnen nog tot en met het academisch jaar 
1976-1977 licentiaat worden onder de vóór mei 1974 geldende 
voorwaarden (cf. studiegids 1973-1974). 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Kandidatuur in de rechten 

--

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

1. Logica .................... L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
Aud.E. 

---
2. Overzicht van de wijsgerige stromingen in Blandijnberg, 2 

de wereldliteratuur ............. A. BOLCKMANS 11-13 Aud. E. 

3. Algemene psychologie ........ • . ... P. GHYSBRECHT 17-19 Blandijnberg, 2 
Aud.E. 

4. Inleiding tot de sociale en politieke Univ., 2 
leerstelsels · . . . . . . -. . . . . . . . . . . . A. VAN BILSEN 14-15% Verdieping 111 

~ 
/ 

Hedendaagse politieke en parlementaire 5. Univ., 2 
I geschiedenis van België : evolutie sinds 1789 ·. T. LUYKX 11-13 N.B. 11-111 

6. Geschiedkundige inleiding tot het Blandijnberg, 2 
burgerlijk wetboek ............. R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud. E. 

7. Algemene rechtsleer, theorie ........ W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 
Aud.D. 

8. Algemene rechtsleer, oefeningen W. CALEWAERT "' 60 uur/jaar : dagen en uren later te bepalen Blandijnberg, ·2 ....... 
Aud.D. 

9. · Algemene beginselen van het Belgisch bur-
gerlijk recht, met inbegrip van de rechter- Blandijnberg, 2 
lijke bevoegdheid en de rechtsplegingen ... W.DELVA 9-12 Aud.E. 

10. Romeins privaatrecht : historische inleiding Blandijnberg, 2 
en algemeen overzicht . . . . . . . . . . . . W. ROELS . 14-16 Aud.C. 

- -- - ---- ---- ------------- ----------
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 
.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 
' 

woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Grondbeginselen van de ethica· ....... J. KRUITHOF ) 17-18% Blandijnberg, 2 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in , 
, 

de hedendaagse rechtsftlosofie . . . . . . . . W. CALEWAER T dagen en uren later te bepalen i 

3. Beginselen van de sociologie, met inbègrip M. VERSICHELEN- Univ., 2 
van oefeningen ................ TERRYN 11-13 NB 11 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip Univ., 2 
van oefeningen ............... M. VAN MEERHAEGHE 10-12 NBIII 

5. Natuurrecht ................. W. CALEWAERT 8-10 Blandijnberg, 2 
~ AudD 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen ......... R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud.C 

7. Romeins privaatrecht : zakenrecht en 
verbintenissenrecht met inbegrip van Univ., 2 
oefeningen ................... W. ROELS 14-17 Verdieping 11 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) 

Eén cursus te kiezen uit : 
A. Onder~·de volgende : 

1. Economische encyclopedie en documentatie, · \ Univ., 2 
met oefeningen ............... F. ROGIERS 81/2-10 NBI 

2. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAE KER 14-15% Univ., 2 

11 NB I .. 
3. Wiskunde .................. C. VANHELLEPUTTE dagen en uren later te bepalen 

- (*) 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. 

I 

! 



-....___ 

-~ N 

I 

4. 

" 5. 

6. 

7. 

~ 

.. 

Leergangen 

Algemene statistiek, met oefeningen .... 

Demografie ............... • · .. 

Overzicht van de geschiedkundige kritiek .. 

Inleiding tot de algemene biologie ...... 
-· 

B. ofwel een door de examinandus gekozen 
vak, met toestemming · van de examen-
commissie, onder de vakken die het voor-
werp zijn van een cursus vermeld op het 
programma van de Faculteit van de Rechts-
geleerdheid of van een andere faculteit. 

-

- ,. 

i 

. 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEEPDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ·'Zaterdag Plaats 

4 

H. ·PICARD 14-15% Univ.; 2 
NB 11 

M. VERSICHELEN- Univ., 2 . . 
TERRYN 

,. 
14Yz-15% Aud.C 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

R. CLIQUET 17-18 Ledeganckstr., 35 
- Sem. 

' 

' -

' 

·, 

-

-
c. 

-
' 

". 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e licentie in de rechten -- . 

Lee.rgangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

1. Burgerlijk recht (boek 1), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen W.DELVA 9-12 ~ .. NBI . . . . . . . . . . 

2. Burgerlijk recht (boek 11), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... P.KLUYSKENS 16-17% 

I 
NB 111 

3. Burgerlijk recht (boek 111, t. 3 en 4), met ' (60 uur theorie + 30 uur praktische oefeningen) _ Univ., 2 
inbegrip van praktische oefeningen ..... J. LIMPENS 9-11 NB I 

4. Burgerlijk recht (boek 111, t.6 tot en met 17, 
19 en 20), met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen .................. R. DEKKERS 

~ 
1Ph-13 NB 111 -~ 

w 
I 

5. Burgerlijk recht (boek 111, t. 18), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... W.DELVA 8%-10(2} (30 uur/jaar) NB 111 

6. Strafrecht, met inbegdp van praktische 
oefeningen ................... C.J. V ÀNHOUDT 8%-10 (60 uur/jaar) 

7. Staatsrecht, met inbegrip van seminarie- (37% uur theorie+ 10-12 (1) Univ., 2 
oefeningen' . . .. . . . . . . . . . . . . . . . A. MAST 22% uur prakt. oef.} 15-16(1) NB 111 

8. Volkenrecht en internationale instellingen, 
_. 

Univ., 2 
met inbegrip van seminarieoêfeningen .... E. VAN BOGAERT 17%-19 NBI 

9. Sociaal recht, met inbegrip van seminarie- Univ., 2 
oefeningen .. 14-15% ................... N. NB 111 

. 
I 

(1} = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN. JlE PFCRTSC.ELEFPflREII' 
~ 

2e Licentie in de rechten -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag Plaats -

1. Burgerlijk recht (boek 111, t. 1 en 2), met Univ., 2 
in begrip van praktische oefeningen ..... R. DEKKERS 10-11% (60 uur/jaar) NB 111 

2. Burgerlijk recht (boek lil, t. 5), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen ........... E. SPANOGHE 9-11 NB 11 

- 3. Handelsrecht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen ......... . ........ J. LIMPENS 9-12 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

t 
4. Gerechtelijk privaatrecht, met inbegrip van . " Univ., 2 

I praktische oefeningen .......... . . M. STORME 11-13 NB 11 I 
5. Strafvordering, met inbegrip van praktische Univ., 2 

I 
-

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.J. VANHOUDT 8%-10 (60 uur/jaar) NB 11 

6. Administratief recht, met seminarie- (37% uur theorie+ 10-12(2) Univ., 2 
oef~ningen .................. A. MAST 22V2 uur prakt. oef) 15-16(2) NB 111 

7. Administratief recht (partim), met seminarie- Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. VRANCKX 10-11(2) + 15 uur prakt. oef./jaar NBIII 

8. Arbeidsrecht, met seminarieoefeningen . . . N . 8%-10(1) (3-û uur/jaar) Univ., 2 
Aud. A 

9. Sociaal zekerheidsrecht, met seminarie- Univ., 2 
oefeningen .................. U.DEPREZ 12-13 NB 11 

I -
(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



+::-. 
Vl 

Leergangen 

1. Internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen ............ 

GRONDIGE VAKKEN 
2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. 
3. Tenminste twee cursussen gekozen uit de 

hierna vermelde, met dien verstande dat 
de totale duur ervan 120 u. moet bedragen: 
a. Grondige studie van vraagstukken van 

grondwettelijk recht, met praktische 
oefeninge'! ................. 

b. Grondige studie van vraagstukken van 
administratief recht, met praktische 
oefeningen ................ 

c. Grondige studie van vraagstukken van 
burgerlijk recht, met praktische 
oefeningen ................ 

c' Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht ......... 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ................ 

d' Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met in begrip van 
praktische oefeningen .......... 

e. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van 
praktische oefeningen .......... 

(1) = eerste halfjaar 

! 

.F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
' 

3e Licentie in ~e reéhten, richting : A. Vrije richtin~ 

'Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- Univ., 2 
E. SPANOGHE 14-16 NB II 

F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak. oef./jaar 
Univ., 2 

NBII 

,. 

,, 

I 

A. VRANCKX (60 uur/jaar) 16-171/2 
Univ., 2 

ARZ 
I 

. Univ., 2 
R. SENELLE 9-11 Aud. C 

Univ., 2 
W.DELVA 14-16 Aud. C I 

W. ROELS 16-18(1) Univ., 8 

Univ., 2 
C.J. VANHOUDT 10-12 NB lil 

. J. D'HAENENS 11-13 Univ., 8 
I 

Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
I 

, I 

MERCHIERS 14-16 Sem. 
i 



-~ 

F ACUL TElTVAN DF R_ECJITSGFLEF.P.PJJRID 

' 3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--
f. Grondige studie van vraagstukken van ' 

privaatrechtelijk procesrecht, met Univ., 4 
praktische oefeningen ............. M. STORME 16-18 ! Sem. 

g. Grondige studie van vraagstukken 'van 
~ 

internationaal privaatrecht, met 
~ Univ., 2 

praktische oefeningen ........... E. SPANOGHE 10%-12% Aud. C 

h. Grondige studie van vraagstukke~ van 
15%-17% Korte Meer, 3 volkenrecht ................ E. VAN BOGAERT 

i. Grondige studie .van vraagstukken van 
fiscaal recht, met inbegrip van prakt. I. CLAEYS- ~ - -· Univ., 4 
oefeningen .................... BOUUAERT 11-13 B 

j. Grondige studie van arbeidsrecht, m~t Univ., 2 
inbegrip van prakt. oefeningen ........ H. LENAERTS 9-13(2) B 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... U.DEPREZ 10-12 B .. 

VAKKEN NAAR KEUZE (*) 
4. Vier cursussen gekozen uit de hierna vermelde, 

met dien verstande dat de totale duur ervan 180 ~ -
u. moet bedragen, en dat één ervan verband 
moet houden met .de rechtsvergelijking·: 

1. Wijsbegeerte van het recht ............ R. DEKKERS 11-13 Univ., 2 
(Sem.) 

2. Staatsfilosofie ................ F. PEETERS '* 45 uur/jaar Univ., 8 
' 

3. Deon-tologie van de juridische beroepen ... F. VAN ISACKER 14-15Y2 Univ., 2 
ARZ 

* dag en uur later te bepalen 
(2) =tweede halfjaar 

- (*) 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. 

--



·-

F ACUL TElT VAN DE RECPTSGELEERDHEID 

. 
\ 3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting -

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

4. Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie M. BAELDE * 45 uur/jaar Univ., 2 .................. 

5. Medisch recht, speciaal in verband met het 
personen- en familierecht .......... W. DELVA 8Vl-10 J. Kluyskensstr., 27 

6. W etgevingstechniek ............. R. DE MEYER (45 uur/jaar) 15%-17(2) Paddenhoek 
VTB 

7. Pandecten .................. R.DEKKERS 10-11% Univ., 2 
s 

8. Geschillen van bestuur ............ A. VRANCKX 14-15Yz Univ., 4 --.,J::I. A 
-...,J 

I 9. Ambtenarenrecht .............. R. SENELLE 14Yz-16 Univ., 2 
ARZ 

10. Inrichting van het notariaat, met inbegrip - Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... W. DE~VA 15'1:1:17% s 

11. Economisch recht .............. G. SCHRANS i6-17Yz Univ., 2 
B 

12. Financieelrecht ................ G. SCHRANS 171/2-19 (30 uur/jaar) Univ., 2 
- B 

13. Openbare fmanciën ............. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
A 

14. Juridische organisatie van het kredietwezen N. 9-10% Univ., 8 I 

I 

15. Nijverheidsrecht ............... P. KLUYSKENS 8%-10 Univ., 8 ! 

16. Vennootschapsrecht- grondige studie, Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
L__ __ m_~seminarieoefeningen . . . . . . . . . . MERCRIERS 9-10% 

--- -

. s 

-* dag en uur later te bepalen 



FACULTEIT VAN DE RECf'TSGELEFRJlFEin 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

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

17. Verzekeringen ......... . ...... S. FREDERICQ 17-18~ Univ., 4 
A 

18. Vervoerwetgeving .............. J. DENDUYVER 15~-18~ (45 uur/jaar) Univ., 4 
E 

19. Zeerecht ................... S. FREDERI~Q 8~-9~ Univ., 8 

20. Beginselen van het boekhouden ....... C.DE Univ., 2 
PELSEMAEKER 14-15~ NB I 

- 21. Grondige studie van vraagstukken van 

~ het auteursrecht ............. . . F. VAN ISACKER 15V:z-17 Univ., 8 

22. Juridisch statuut van de communicatiemedia .14-15~ - Univ., 8 P. KLUYSKENS 

23. vergelijkend persrecht ............ F. VAN ISACKER 14-15~ Univ., 8 

24. Boekhouden voor vennootschappen, met N. (C. DE 
inbegrip van prakt. oefeningen ....... PELSEMAE KER) 8~-10 Univ., 8 

25. Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming ............. . G.' DE BOCK 16-17 Pasteurlaan, 2 

26, Beginselen van de criminalistiek ... . ... F. THOMAS 10-11 ~ J. Kluyskensstr., 2T 

27. Sociale criminele profylaxe ....... . . C.J. VANHOUDT 10-11 ~ Univ., 2 
B 

28. Beginse_Ien van de psychiatrie ........ E. VERBEEK 12-13 A.Z. 

29. Sociale psychologie .............. P. GHYSBRECHT 15~-17 Univ., 2 
NB 11 

30. Gerechtelijke geneeskunde ......... F. THOMAS 14-15~ J.Kluyskensstr., 2T 

31. Vraagstukken van internationaal recht .... E. VAN BOGAER T 14-1S~ Korte Meer, 3 



FACUL TElTVAN DE RECJITSGELEERP.F.EID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~2. Internationale instellingen ........... G. VAN OUDENHOVE 14-15% Univ., 2 
B 

33. Internationaal fiscaal recht ......... I. CLAEYS- 11-12% Univ., 4 
BOUUAERT s 

34. Internationaal sociaal recht .. ........ U.DEPREZ dagen en uren later te bepalen Univ., 2 

35. Internationaal medisch recht . . . . . . . . N . 8%-10 Apotheetstr., 5 

36. Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAERT 17-18% Korte Meer, 3 

37. Europees institutioneel recht ........ G. VAN OUDENHOVE 11-12% Univ., 2 
ARZ 

~ 38. Externe betrekkingeil van de gemeen- - Univ., 2 
I schappen .................. G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) E 

39. Europees economisch recht ......... G. SCHRANS 14-16 Univ., 2 
B 

40. Europees monetair, f'mancieel en fiscaal I. CLAEYS- Univ., 4 
recht ..................... BOUÜAERT 11-12% s 

41. Europees sociaal recht ............ U.DEPREZ dagen en uren later te bepalen 

42. Europees nucleair recht ........... G.SCHRANS 11-12 Univ., 2 
ARZ 

43. Overzicht van de instellingen en van de Univ., 4 
wetgeving van de nieuwe staten ... . ... H.ADRIAENS 14-16 A 

44. Inleiding tot de rechtsvergelijking ...... J. LIMPENS 11-12% Univ., 4 
B 

45. Vergelijkend grondwettelijk recht ...... A. VRANCKX (45 uur/jaar) 16-17 Univ., 4 
ARZ 

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



-VI 
0 

I 

FACULTEITVAN DE RECJJTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen 

46. Vergelijkend administratief recht 

4 7. Veigelijkend burgerlijk recht 

48. Vergelijkend strafrecht 

49. Vergelijkende strafvordering 

50. Vergelijkend fiscaal recht 

51. Vergelijkend procesrecht 

52. Vergelijkend handelsrecht 

53. Vergelijkend internationaal. privaatrecht 

54. Vergelijkend sociaal recht . . . . . . . 

55. Vergelijkend recht van de lidstaten van 

Titularis 

A. V ANDERSTICHELE 

J. LIMPENS 

J. D'HAENENS 

J. D'HAENENS 

I. CLAEYS
BOUUAERT 

M. STORME 

S. FREDERICQ 

E. SPANOGHE 

B. DUBOIS 

de Gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . I M. STORME 

56. Hedendaagse politieke problemen . . . . . '. I A. VAN BILSEN 

57. Politieke problemen van de nieuwe staten . . I A. vAN BILSEN 

58. Problemen van gewestelijke politieke en 
economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden . . . . . . . .' . 

59. Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ....... . 

* dag en uur later te bepalen 
(2) = tweede halfjaar 

A7"V AN BILSEN 

T. LUYKX 

maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag 

11%-13 

i i 
i 14-151> 

8%.-10 

--
11-12%. ;r 

~ 45 uur/jaar) I 14-160) 

10-11%. 

15:171 
45 uur/jaar 

I f 

dag~n en uren later te bepalen 

16-17%. 1 

11-12%. 

9Y2-11 

9Y2-11 

I zaterdag Plaats 

Univ., 4 
E 

Univ., 4 
c 

Univ., 4 
B 

Univ., 4 
B 

Univ., 4 
s 

Univ., 4 
s 

Univ., 8 

Univ., 2 

Univ., 2· 
A 

Univ., 2 
s 

Korte Meer, 3 

Univ., 2 
ARZ 

Univ., 2 
A 

Univ., 8 



...... 
Vl 

,- FAClJLTF.IT VAl\T PE :RECf'TSGELFEPJ'l'f:IJl 

3e Licentie in de rechten, richting :A. Vrije richting -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

60. Codificatie van het burgerlijk recht in de 
19e eeuw ................... J. VAN ROMPAEY * 45 uur/jaar Univ., 2 

61. Sociale en economische geschiedenis . . . . N . 16-18 Paddenhoek 
VfB 

62. Demografie .................. M. VERSICHELEN- Univ., 2 
- TERRYN 14-15V2 c 

63. Ziekenhuiswetgeving ............. U.DEPREZ 16-171/2 . Univ., 2 
c 

64. Informatica ................... J .B. QUINTYN 9-10Vl Korte Meer, 9 

65. Kritische studie van de rechtspraak ..... M. STORME 9-10Vl Univ., 4 
s 

66. Internationaal economisch recht ........ G. SCHRANS 15-16V2 Univ., 4 
. . c 

67. Internationaal financieel recht ........ . G. SCHRANS # 16V2-18 - Univ., 4 
c 

68. Jurimetrie ..... .............. M. STORME 22Vl uur theorie- dagen en uren later te bepalen Univ., 4 
s 

5. Aanvullende cursussen, naar keuze met goed-
keuring van de faculteit, met dien verstande dat . -
de totale duur ervan 120 uur moet bedragen. 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 

de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 
b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 

de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

*dag en uur later te bepalen 



-VI 
N 

I 

I . .. FACUL TElTVAN DE RECf'TSGFLEEROflEin 

\ 
3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangen Titularis maan~g dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen ............ E. SPANOGHE 14-16 NB II 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen •••••••••••• 0 ••• •• F. AMERIJCKX 9-11 - + 30 uur prakt. oef.Jjaàr NB 11 

GRONDIGE VAKKEN 
3. Grondige studie van vraagstukken van burger- Univ., 2 

lijk recht, met praktische oefeningen .... W.DELVA 14-16 c 

4. Grondige ·studie van vraagstukken van handels- Y. SCHOENTJES- Univ.,4 
recht, met inbegrip van prakt. oefeningen .. MERCHIERS 14-16 s . 

5. Grondige studie van vraagstukken van privaat-
rechtelijk procesrecht, met praktische Univ., 4 
oefeningen ................... M. STORME 16-18 s 

6. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische Univ., 2 
oefeningen ..................... E. SPANOGHE 10Y:z-12lh c 

VAKKEN NAAR KEUZE - (*) 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, ~ 

I 

en dat de totale duur ervan 180 u. moet 
bedragen: 

a. Inleiding tot de rechtsvergelijking .... J. LIMPENS I 11-12Yz Univ., 2 
B 

b. Vergelijkend burgerlijk recht ....... J. LIMPENS 14-15lh Univ., 2 
- ------~ - Ç_ 

- (*) De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkej.U"ing mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

--



-VI 
w 
I 

FACÛL TElTVAN DE RECF.TSGELEERDHEI{' 
\ 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag_ donderdag 
' 

c. Vergelijkend handelsrecht ., ....... S. FREDERICQ 10-11% 

d. Vergelijkend procesrecht ......... M. STORME (45 uur/jaar) 14-16(.1) 

e. Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER ( 45 uur/jaar) 15%-17(2) 

f. Inrichtin-g van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........ W. DELVA 15V2-17% 

g. Medisch recht, speciaal .in verband met 
het personen- en familierecht ...... W. DELVA 8V2-10 

h. !uridische organisatie van het kredietwezen N. 

i. Zeerecht ................. - S. FREDERICQ 8%-9% ' 

j. Vervoerwetgeving ............ J. DENDUYVER 15V2-17 

k. Verzekeringen .............. S. FREDERICQ 17-18% 

l. Nijverheidsrecht ............. P. KLUYSKENS 8%-10 

m. Beginselen van het boekhouden ..... C. DE PELSEMAE KER 

-
n. ~ Deontologie van de juridische beroepen F. VAN lSACKER 14:-15% 

o. Informatica ............... J.B. QUINTYN 9-10% 

p. Wijsbegeerte van het recht ........ R. DEKKERS 11-13 
-- -----~--------- --- -- --- · -

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 4 
s 

Univ., 4 
s 

üniv., 2 
s 

.. J. Kluyskens-
str., 27 

9-10% · Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 4 
E 

Univ.,4 
A 

Univ., 8 

14-15% Univ., 2 
NB I I 

Univ., 2 
ARZ 

Korte Meer, 9 

Univ., 4 
s 



-VI 
~ 

I 

' 

-
FACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDifEIJl 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 
: 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

q. Kritische studie van de rechtspraak ... M.STORME 9-101/2 Univ., 4 
s 

r. Economisch recht ............ G. SCHRANS 16-171/2 Univ., 2 
B 

s. Financieel recht ............. G. SCHRANS 17Yz-18V2 Univ., 2 
~ 

B 

t. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht . . . . . . . .. . . . . ~ . F. VAN ISACKER 15V2-17 - Univ., 8 

u. één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch moet goed- I -
keuring van de examencommissie. 

-

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om 'Wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van dë beginselen van het boekhouden ·: met voldoende kennis wordt als eerz minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

' 

-



-V. 
V. 

I 

FACULTEITVAN DE RECiffSGELEERDHEID 
-- 3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsd~g woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

~ 

~- . . 
"'I· -~ 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... E. SPANOGHE i4-16 

2. fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. ·oef./jaar 

3. Algemene theorie van het bestuur en -
bestuurskunde ................ A. V ANDERSTICHELE 15lh-17 

"4. Openbare fmanciën ..... · ........ F. AMERIJCKX 11-13 

GRONDIGE VAKKEN 
5. Grondige studie van vraagstukken van grond-

wettelijke recht, met praktische oefeningen .. A~VRANCKX (60 uur/jaar) - 16-17V2 

6. Grondige studie van vraagstukken van admini-
stratief recht, met praktische oefeningen . . . R. SENELLE 9-11 

-

VAKKEN NAAR KEUZE-* -
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

/ 

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, < 

en dat de totale duur ervan 180 ~· moet be-
dragen: 

a) Vergelijkend grond\Wttelijk recht ...... A.VRANCKX ( 45 uur/jaar) 16-17 

-
b) Vergelijkend administratiefrecht .... A. V ANDERSTICHELE 10-13(1) 

--------

(1) = eerste halfjaar 
- • De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de vo~rzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Plaats 

Univ., 2 
NB 11 

Univ., 2 
NB II 

Univ., 2 
E 

Univ., 2 
A 

Univ., 2 
ARZ 

Univ., 2 
c 

Univ., 4 
ARZ 

Univ., 4 
E 



-VI 
0\ 

I 

" 

-

-

Leergangen 

c) Hedendaagse politieke proble.men .... 
d) Geschillen van bestuur .......... 

-

e) Ambtenarenrecht ............ 
-

f) Wijsbegeerte van het recht ........ 

g) StaatsÏilosofie ....... . ...... 
h) Overzicht van de Europese verdragen .. 
i) Internationale instellingen ........ 

j) · Overzicht van de instellingen en van de 
wetgeving van. de nieuwe staten . . . . . 

k) Deontologie van de juridische beroepen 

1) Informatica ............... 
m) Vergelijkend persrecht .......... 
n) Wetgevingstechniek ........... 

o) Europees institutioneel recht ...... 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

A. VAN BILSEN 16-17~ 

A. VRANCKX ( 45 uur/jaar) 9-10 

R. SENELLE 

R. DEKKERS 

F. P~ETERS * 

E. VAN BOGAER T 

G. VAN OUDENHOVE 14-15~(1 ( 45 uur/jaar) 

H. ADRIAENS . 14-16 

F. VAN ISACKER 14-15~ 

J.B. QUINTYN 
\ 

9-10~ 

F. VAN ISACKER 

R. DE MEYER 

G. VAN OUDENHOVE 11-12~ 

1) = eerste halfjaar 

.. 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Korte Meer, 3 

Univ., 4 
A 

14~-16 16-18 Univ., 2 
ARZ 

11-13 Univ., 2 
s 

45 uur/jaar Univ., 2 

17-18~ Korte Meer, 3 

Univ., 4 \ 

B 

Univ., 2 
A 

Univ., 2 
ARZ 

Korte Meer, 9 

14-15~ Univ., 8 

15~-17 Univ., 2 
B 

Univ., 4 
ARZ 



-VI 
.._J 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: C. Publiekrecht 
i 

Leergangen Titularis 

p) Economisch recht ............ I G. SCHRANS 

q) Financieel recht ...•..•..• G.SCHRANS 

r) Juridisch statuut van de 
communicatiemedia 

s) één of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. · 

P. KLUYSKENS 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 

maamiagl dinsdag woensdag 

16-17V2 

17Vl-18Yz 

donderdag vrijdag zaterdag I Plaats 

Univ., 4 
B 

Univ., 4 
B 

14-15V2 Univ., 8 

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. 



-VI 
(X) 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e licentie in de rechten, richting : D. Strafwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip ) Univ., 2 
van praktische oefeningen ....... . ... E. SPANOGHE 14-16 NBII 

. 2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische ~ 

Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 : 30 uur prak. oef./jaar NBII 

3. Beginselen van intern~tionaal strafrecht 
(volkenrechtelijk strafrecht) .......... W. CALEWAERT 9-11(2) Univ., 8 

4. Strafkunde .................. C. J. VANHOUDT 11Vz-12Yz .. Univ., 8 

5. Criminologie ................. W. CALEWAERT 11-13 Univ., 8 

GRONDISiE VAKKEN -
6. Grondige studie van vraagstukken van -

strafrecht, met inbegrip van praktische 
..... 

Univ., 2 
oefeningen .................. C.J. VANHOUDT 10-12 NBIII 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van 
praktische oefeningen ............. J. D'HAENENS 11-13 Univ., 8 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één erVan ver-
band moet hopden met de rechtsvergelijking, en .... 

dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : 
9:> Vergelijkend strafrecht . . . . . . . . . . J. D'HAENENS 8Vz-10 . Univ., 8 

b) Vergelijkende strafvordering ........ J. D'HAENENS 11-12% Univ., 8 

c) Gerechtelijke geneeskunde ......... F. THOMAS 14-15% - ~- J. Kluyskensstr., 27 

d) Beginselen van de psychiatrie ....... E. VERBEEK 12-13 A.Z. 

e) Beginselen van d~ criminalistiek ...... F. THOMAS 10-11% J. Kluyskensstr., 27 

(2) =tweede halfJaar 
- *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 

i 

.. 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: D. Strafwetenschappen ·' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f) Beginselen van de wetgeving op de " 

jeugdbeschenmdng ............ G. DE BOCK 16-18(2) Pasteurlaan, 2 

g) Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER 15%-17 Univ., 2 
- VTB 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 
ARZ 

i) Beginselen van het boekhouden ..... C. DE PELSEMAEKER - 14-15% Univ., 2 
NB I 

j) Informatica ............... J.B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

k) Sociale criminele profylaxe ....... C.J. VANHOUDT 10-11% Univ., 8 

1) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring . ~ 
van de examencommissie. -. 

, .. 

I 

J 

-
De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis mn de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoelä, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

( 2) = tweede halfjaar 



-0\ 
0 
I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
., 

~ 

~ 

3e Li~ntie in de rechten, richting: E. Sociaal recht 

Leergangen 
/ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--· · 1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip - Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... E. SPANOGHE 14-16 NBII 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJ CKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Collectief arbeidsrecht . . . . . . . . . . . . H. LENAERTS 9-13(1) Univ., 2 
B 

4. Arbeidsecanomie .............. A.DEVREKER 10%.-11% Univ., 8 

5. Sociaal-procesrecht ............. H.LENAERTS 14-15 Univ., 2 . A 

GRONDIGE VAKKEN -
6. Grondige studie van arbeidsrecht, met Univ., 2 

inbegrip van praktische oefeningen ..... H. LENAERTS 9-13(2) B 

7. Grondige studie van vraagstukken van sociaal ' zekerheidsrecht, met inbegrip van Univ., 2 
prakti~che oefeningen ............ U.DEPREZ 10-12 B 

VAKKEN NAAR KEUZE - • -
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

~ -somde, met dien verstande dat één ervan ver- ~ 

band moet houden met de rechtsvergelijking, 
.en dat de totale duur ervan 180u. moet be-
dragen: 
a) Vergelijkend sociaal recht ........ B. DUBOIS 15Yz-17 Univ., 2 

A 

b) Internationaal sociaal recht ....... U.DEPREZ dagen eil uren later te bepalen Univ., 2 

c) Sociale en economische geschiedenis . . . N. 16-18 Paddenhoek, 5 

d) Nijverhe"ïdsrecht ............. P. KLUYSKENS 8%-10 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
- * 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. 

VfB 

Univ., 8 

I 



F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: E. Sociaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dondf!rdag vrijdag zaterdag Plaats 

e) Ziekenhuiswetgeving ........... U.DEPREZ 16-17V2 Univ., 2 
c 

f) Demografie ............... M. VERSICHELEN-' Univ., 2 
TERRYN 14-15% c 

g) Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER 15%-17 Paddenhoek, 5 
VTB 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 
ARZ 

i) Wijsbegeerte van het recht ........ R. DEKKERS 11-13 Univ., 2 
s 

....... 
0\ ....... 

j) Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ............. F. VAN ISACKER 15%-17 Univ., 8 

k) Sociale psychologie ............. P. GHYSBRECHT 15%-17 Univ., 2 . NB 11 

1) Informatica ............... J. B. QUINTYN : 9-10% Korte Meer, 9 

m) Economisch recht ............ G.SCHRANS 16-17% Univ., 2 
B 

n) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

I 

·gl pteg1 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in dè rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht -
' 

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

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 2 
praktische oefeningen ............. E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. o~f./jaar NB 11 

3. Economisch recht .............. G. SCHRANS 16-17% (30 uur/jaar) Univ., 2 
B 

--
4. Financieel recht ...... ·-........ G. SCHRANS 17%-18Yz Univ., 2 -0\ B 

N 

I 5. Openbare financiën .. . ........... F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
A 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van fiscaal Ûniv., 4 

recht, met inbegrip van praktische B I 

oefeningen ................. . I. CLAEYS BOUUAERT 11-13. Paddenhoek, 5 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
"handelsrecht, met inbegrip van Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
praktische oefeningen ............ MERCHIERS ·- 14-16 s 

VAKKEN NAAR KEUZE - * 
8. Vier cursussen, gekozen. uit de hierna opge- ~ 

somde, met dien verstande dat één ervan -ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: 
a) Vergelijkend fiscaal recht ......... I. CLAEYS BOUUAERT 9%-11 . - Univ., 4 

s 
-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, . . .. .. .. .. . 



F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen Titularis - maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
b) Vergelijkend handelsre·cht ..... , · .... S. FREDERICQ 10-11% Univ., 8 

c) Europees economisch recht ........ G. SCHRANS 14-16 Univ., 2 
B 

d) _Europees monetair, financieel en fiscaal Univ., 4 
recht .................... I. CLAEYS BOUUÀERT 11-12% s 

e) Nijverheidsrecht ............. P. KLUYSKENS ' 8Yz-10 Univ., 8 

f) Verzekeringen .............. S. FREDERICQ 17-18% Univ., 2 -0\ 
. - A 

w 
I g) Grondige studie van vraagstukken van 

het auteursrecht ............. F. VAN ISACKER 15-17% - Univ., 8 

h) Zeerecht ........ ,; ........ S. FREDERICQ 8%-9% Univ., 8 

i) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 
ARZ 

j) lnf orma ti ca ............... J.B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

k) Boekhouden voor vennootschappen, met N. (C. DE 
inbegrip van praktische oefeningen ... PELSEMAEKER) 8%-10 Univ., 8 

1) Vennootschapsrecht- grondige studie met Y. SCHOE1'{.TJES- Univ., 4 
seminarieoefeningen ........... MERCHIERS 9-10Yz . s 

m) Internationaal economisch recht ..... G. SCHRANS 15-16% Univ., 2 
c 



0\ 
~ 

I 

F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEE~DHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen 

n) Internationaal financieel recht 

o) Internationaal fiscaal recht . . 

p) één of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

Titularis 

G.SCHRANS 

I. CLAEYS BOUUAERT 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 

maandag! dinsdag I wo:nsdag do;derdag I 

116~181 
11-12% . 

vrijdag 1 zaterdag I Plaats 

I I 
Univ., 2 

c 

Univ., 4 
s 

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 l-\e tenschappelijke 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\ 
VI 

I 

/ 

F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
" 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 2 
praktische oefeningen ............ E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Internationale instellingen .......... G. VAN· OUDENHOVE 14-15Vz(l ( 45 uur/jaar) Univ., 4 
B 

4. Europees institutioneel recht ........ G. VAN OUDENHOVE 11-12Vz Univ., 4 
ARZ 

5. Europese rechtspraak en rechtspleging ... M. STORME 9-11 Univ., 4 
s 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

. 
volkenrecht ................. E. VAN BOGAERT (60 uur/jaar) 16-17Vz Korte Meer, 3 

7. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische Univ., 2 
oefeningen .................. E. SPANOGHE 10Vz-12lh c 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de ~ierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
·dragen: 

a) Vergelijkend, internationaal privaatrecht E. SPANOGHE * 45 uur/jaar Univ., 2 

b) Vergelijkend recht van de lidstaten van Univ., 4 
de Gemeenschappen ........... M. STORME ( 45 uur/jaar) 11-12 s 

- - --------~ 

* dag en uur later te bepalen (1) =eerste halfjaar 
-*=De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het acacfemisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

I 



0\ 
0\ 

I 

Leergangen 

-
c) Europees economisch recht ....... 

d) Europees sóciaal recht .......... 

e) Ew;opees monetair, fmancieel en fiscaal 
recht ................... 

f) Europees nucleair recht ......... 

g) Vergelijkend burgerlijk recht ....... 

h) Vergelijkend handelsrecht ........ 

i) Vergelijkend procesrecht . . . . . . . . . 

j) Vergelijkend grondwettelijk recht .... 

k) Vergelijkend administratief recht .... 

1) Internationaal medisch recht . . . . . . . 

m) Hedendaagse politieke problemen .... 

n) Informatica ............... 

( 1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. SCHRANS 14-16 Univ., 2 
B 

U.DEPREZ dagen en uren later te bepàlen 

Univ.-, 2 
I. CLAEYS BOUU AERT 11-121h s 
G. SCHRANS 11-12 Univ., 2 

ARZ 

J. LIMPENS 14-15% · Univ., 2 
- c 

S. FREDERICQ 1().111h Univ., 8 

M. STORME ( 45 uur/jaar) 14-16(1) Univ.,4 
s 

A.VRANCKX ( 45 uur/jaar) 16-17 { Univ., 4 
ARZ 

i 

A. V ANDERSTICHELE 11%-13 Univ., 4 
I 

E 
I 

N. 8Y1-10 Apothee~str., 5 I 

A. VAN BILSEN 16-171h Korte Meer, 3 

J.B. QUINTYN 9-101h Korte Meer, .9 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: G. Internationaal re_cht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

o) Politieke problemen van de nieuwe staten A. VAN BILSEN ll-12Ih Univ., 2 
ARZ 

p) Problemen van gewestelijke, politieke en 
economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ........... A. VAN BILSEN 9-lOih Korte Meer, 3 

q) Externe betrekkingen van de Univ., 2 
Gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) E 

r) Diplo~tieke geschiedenis sedert het -0\ 
Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9Ih-11 Univ., 8 

....J 

I s) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

. 
De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis 'WOrdt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het biJekhouden: met voldoende kennis 'WOrdt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

(2) =tweede halfjaar 



0\ 
00 

I 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht ,. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 

,. 
1. Intemationaai privaatrecht, met inbegrip Univ., 2 

van praktische oefeningen .......... E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Geschiedenis van de privaatrechtelijke instel- 11-12 
lingen, met inbegrip van het kanoniek recht J. VAN ROMPAEY 16-i8 Univ., 8 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke Blandijnberg, 2 
instellingen ................. M.BAELDE 14Vz-16% L. 414 

5. Oud-Vaderlands recht ............ f. VAN ROMPAEY 10-11 Univ., 8 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

Romeins burgerlijk recht .......... W. ROELS 16-18(1) Univ., 8 

7. Grondige studie van geschiedkundige 
vraagstukken van hedendaags recht ..... R. VAN CAENEGEM 16-17 lJniv., 8 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstànde dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: 
a) Vergelijkend burgerlijk recht . . . . . . . J. LIMPENS 14-15% Univ., 2 

c 
b) Vergelijkend handelsrecht ........ S. FREDERICQ 10-11% Univ., 8 

c) Vergelijkend procesrecht . . . . . . . . . M. STORME ( 45 uur/jaar) 14-16(1) Univ., 4 . 
s 

d) Pandecten ................ R.DEKKERS 10-11% Univ., 2 
---~ s 

(1) = eerste halfjaar 
· -* = De studeÖten 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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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

.. 
3e Licentie in de rechten, richting: H. Geschiedenis van het recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

. 
e) Vraagstukken van internationaal recht .. E. VAN BOGAERT 14-15% 

t) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9Vz-11 

g) Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER 15Vz-17 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15% 
-

i) · Codificatie van het burgerlijk recht in de 
19e eeuw ................. J. VAN ROMPAEY * 45 uur/jaar 

j) Wijsbegeerte van het recht ........ R.DEKKERS 11-13 

k) Staatsfilosofie .............. F. PEETERS * 45 uur/jaar . 

1) Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie ............... M.BAELDE 16%-18 

m) Geschiedenis der oudoosterse instellingen L. DE MEYER 1&-19% 

n) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

De examinandi zijn bovendien verpj 

a) van een voldoende kennis van e~ 
de examinandi bedoeld om wete1 

b) van een voldoende kennis van d 
ifp Prnminnndi hPilnPlil hnPkhm, gl 'pteg, 

* dag en uur later te bepalen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Korte Meer, 3 

Univ., 8 

Paddenhoek 
VTB 

Univ., 2 
ARZ 

Univ., 2 

Univ., 2 
s 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 i 

L. 414 

St.-Pieterspl., 6 



.......,] 
0 

I 

Leergangen 

1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen .......... 

2. Notariële deontologie, met in begrip van 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

4. Juridische organisatie van het kredietwezen 
met inbegrip van praktische oefeningen . . . 

5. Grondige· studie, met in begrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het burgerlijk recht ............. 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het vennootschapsrecht ........... 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verban_d met het notariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht . . . . . . . 

.8. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het internationaal privaatrecht ....... 

9. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het administratief recht 

• dag en uur later '1e bepalen 
(1) = eerste halfjaar 

........... 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat ( l jaar studie) 

7ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vriidag zaterdag Plaats 

,. -
Univ., 2 

W. DELVA 15%-1 7% s 
Univ., 2 

W. DELVA .. * 15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar s 

N . * 15 uur theorie+ 15 uur prak. -oef./jaar Univ., 8 

9-10% 
N . (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) • Korte Meer, 3 

9-11 
Univ., 2 

E. SPANOGHE 
.. c 

I. CLAEYS 1(}.11(1) Univ., 4 
BOUÛAERT (15 uur theorie + 15 uur prak. oef./jaar) B -

Univ., 4 
M.STORME 14-16(2) s 

11-13 
Univ., 2 

E.SPANOGHE 15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar c 

Univ., 4 
A. VRANCKX 11-12 s 

- - - ---- -- ---- L.__ __ ___ 

(2) = tweede halfjaar 



-

F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID -

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
10. Grondige studie, met inbegrip van praktische 

' oefeningen in verband met het notariaat, van Univ., 4 
het ftscaal recht ................ I. CLAEYS BOUUAERT 10-11(2) B 

11. Opstellen van akten .. . .......... CH. DE WULF 9-13 Univ., 4 
s 

Opmerking: 
Alleen de licentiaten in de rechten worden toege-
laten tot deze proef, en worden ondervraagd over 
bovenstaande vakken die niet het voorwerp hebben -....,J - uitgemaakt van het examen voor het behalen van ... 
hun graad. 

' 

-

-

(2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen (Nieuw regime) 

Leergangen 

1. 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. Overzicht van de internationale 
politieke ontwikkeling sedert 1870 ... 

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 ur~n per jaar 

Titularis 

N. (L. APOSTEL) 

N. (W. DELVA) 

N • 
(P. GHYSBRECHT) 

N. (F. PEETERS) 

N. (T. LUYKX) 

N. 
(J. VAN ROMPAEY) 

N. (M. VERSIOIELEN-
TERRYN) . 

N .. (L. DE SMET) 

N. (W. PREVENIER) 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

30 u. 16-18 
,. 

90u. 

60 u. 16-1~V2 

60 u. 8V~10Yz 

45 u. 11-12% 

45 u. 

45 u. 11%-13 

30u. 9%-11 Yz( 1) 

9-10 
45 u. 11%-12% 

(2) 
-

vrijdag zaterdag Plaats 

'Blandijnberg, 2 
Aud.E 

Blandijnberg, 2 
8%-12 Aud.E 

Blandijnberg, 2 
AudE. 

Univ., 2 .. c 

Univ., 2 
NB 11-111 

Univ., 2 
11-12lh NBI 

Univ., 2 
NBTI 

Univ., 2 
NB I -

Univ., 2 
c 
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F.ACULTEIT VAN DE RECIJTSGELEERDJJEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen (Nieuw regime) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. Gemeenschappelijke cursussen voor de 
drie richtingen 

1. Beginselen van het volkenrecht . . . . . N. (E . 
VAN BOGAER T) 45 u. 

2. Beginselen van de economie ....... N. (M. VAN 
· MEERHAEGHE) 30u. 

2' Praktische oefeningen .......... N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 30 u. * 

3. Statistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (H. PICARO) 30u. 

3' Praktische oefeningen N. (H. PICARO) 15 u. * .......... 

IJ. Cursussen specifiek voor de hierna 
vermelde richtingen 

A. Politieke richting : 

4. Encyclopedie van de politieke 
wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . N. (F. PEETERS) 45 u. 14-16 

5. Natuurrecht ............... N. (W. CALEWAERT) 60 u. 9-11 

6. Staátsrecht ................ N. (A. MAST) 60u. 10-12(1) 
15-16(1) 

7. Administratief recht, partim ....... N. (A. MAST) 30u. 10-12(2) 
15-16(1) 

8. Administratief recht, partim ....... N. (A. VRANCKX) 30u. 10-11(2) 

9. Ins~ellingen van de nieuwe staten .... N. (H. AORIAENS) 60 u. 14-16 

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

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

* = dagen en uren later te bepalen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 
17~-19 NB I 

Univ., 2 
. 10-12 NB 11 

· Univ., 2 
NB 11 

14-15~ Univ., 2 
! NB 11 
: 

Univ., 2 
NB 11 

; 
Univ., 8 

Blandijn berg, 2 

Univ., 2 
NB 111 

Univ., 2 
NBIII 

Univ., 2 
NBIII 

Univ., 2 
A 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEER.PJJEID 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen (Nieuw regime) 

Leergangen ~ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. Sociale r_ichting: ,. 
4. Encyclopedie van de sociale Univ., 2 

we tenschappen . . . . ·. . . . . . . . . . N. 45 u. 17-18V2(2) · NB 111 
5. Methodes van sociografisch onderzoek . . N. (M. VAN - Univ., 4 

V AERENBERGH) 30u. 16-17 NB 111 

5' Praktische oefeningen .......... N. (M. VAN Univ., 4 · 
V AERENBERGH) I 15 U. * NBIII 

6. Staatsrecht ........... ~ .... N. (A. MAST) 60u. 10-12(1) Univ., 2 
15-17(1) NB 111 

7. Administratief recht, partim N. (A. MAST) 30u. - 10-12(2) Univ., 2 ....... -....J 15-16(2) NB 111 
~ 

I 8. Administratief recht, partiro ....... N. (A. VRANCKX) 30u. 10-11(2) Univ., 2 
NBIII 

9. Hedendaagse sociale en economische Blan~jnberg, 2 
geschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . H. BAL THAZAR 60u. 10-12(1) Sem . 

C Sociologische richting: 
4. SociQlogie met praktische N. (M. VER- Univ., 2 

oefeningen ................ SICHELEN-TERRYN) 60u. 8-10 NBIII 
-

5. Encyclopedie van de sociale - 17-18~ Univ., 2 
wetenschappen .............. N. 45 u. (2) NBIII 

6. Methodes van sociografisch onderzoek . . N. (M. VAN Univ., 2 
V AERENBERGH) 30u. 15~-17 NBIII 

6' Praktische oefeningen .......... N. (M. VAN 
V AERENBERGH) 15 u. * 

7. Beginselen van het sociaal recht - N .. (U. DEPREZ) 60 u. 14-16 Univ., 2 
B 

8. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, 2 
geschiedenis ............... H. BALTHAZAR ~5~ 10-12 Sem. ~ 

--

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (1) =eerste halfJaar *=dagen en uren later te bepalen 



-....l 
Vl 

F ACUL TElT VAN DE P.ECJITSGELEEP OHEID 

le Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen (Nieuw Regime) 

Leergangen Titularis (0) maandag! dinsdag I woensdag I donderda1 vrijdag I za terdag 

1. Staatsfllosofie .............. N. (F. PEETERS) 45 u. 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ............ N. (T. LUYKX) 45 u. 

3. Bestuurskunde .............. N. (A. VLERICK) 45 u. 

4. Ambtenarenrecht ............ N. (R. SENELLE) 45 u. 

5. Openbare fmanciën ........... N. (F. AMERIJCKX) 60 u. 

6. BijzÓndere vraagstukken van staats-
recht N. (A. MAST) 30 u. 

I ................... 
6' Praktische oefeningen .......... N. (A. MAST) 15 u. " 

7. Bijzondere vraagstukken ~an N. (A. VAN-

I 15%-171 I I I administratief recht ........... DERSTICHELE) 30 u. 

7' Praktische oefeningen N. (A . 
I . . . . . . . . . . 

V ANDERSTICHELE) 15 u. 

8. ' Algemene theorie van bestuur en -
organisatie ................ N. (R. DE MEYER) 45 u. 

9. Vergelijkend grondwettelijk recht .... N. (A. VRANCKX) 30 u. I I I I 16-17 I 
9' Praktische 9.efeningen .......... N. (A. VRANCKX) 15 u. 

10. Cursussen te kiezen uit de hieronder-
vermelde voor ten minste 30 uur : 

a. Informatica, grondslagen en 
toepassingsgebieden ......... N. (J. QUINTYN) 45 u. 

-

b. Politieke problemen van de 
nieuwe.staten ............. N. (A. V.AN BILSEN) 45 u. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
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. 

Plaats 

.. 

Univ.,4 
E 

I 

Univ., 4 
ARZ . . 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen (Nieuw Regime) 

Leergangen Titulal'is (0) · rruzandagl dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

- c. Hedendaagse vraagstukken van N. (E. VAN 
internationale politiek ........ BOGAERT) 45 u. 

d. Sociaal recht N. (U. DEPREZ) 45 u. 
.. ............. 

e. Beginselen v.an internationaal 
privaatrecht .............. N. (E. SPANOGHE) 45 u. 

f. Ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, televisie~ ..... N. (T. LUYKX) 45 u. 

g. Statistiek, bijzondere stof ...... N. (H. PICARO) 45 u. 

h. Sociaal-economische gevolgen van 
de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ............. N. (1. QUINTYN) 45 u. 

h' Demonstratieproeven en bezoeken 
aan instellingen ............ N. (1. QUINTYN) 15 u. 

i. Geschiedenis van de bestuursin-
stellingen van België ......... N. (M. BAELDE) 45 u. 

j. Het stelsel van het vervoer en 
van het verkeer ............ N. (A. DEVREKER) 45 u. 

k. Openbare diensten met een 
economisch doel ............ N. (A. VLERICK) 45 u. 

1. en, eveneens met instemming van de 
. Faculteit, cursussen die voorkomen op 

andere leerprogramma's van de Uni-
versiteit, inzonderheid deze behoren-
de tot één der licenties in de diplo-
rnatieke wetenschappen. 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
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. 

Plaats 



1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
...... 
-..J 
-..J 

I 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de staatswetenschappen (Oud Regime) 

Leergangen Titularis TWJandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de openbare fmanciën, met 
praktische oefeningen ............ F. AMERIJCKX 10-12 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het staatsrecht, met praktische 
oefeningen .................. A. MAST 17-18* 
De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9-l()lh 

Een overzicht van de Belgische fiscale 
wetgeving .................. F. AMERIJCKX 9-11 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 14-16 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Eén vak te kiezen onder de volgende : 
Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12Yl 

De volksbeschrijving ............. M. VERSICHELEN-
TERRYN 10-11 

De hedendaagse geschiedenis van handel en 
nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 

Hedendaagse vraagstukken van inter-
nationale politiek .............. E. VAN BOGAERT 14-16 

De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 8Yl-1Qlh 
Het volkenrecht (bijzondere onderwerpen) . . E. VAN BOGAERT 17Yl-19 . 

De sociale wetgeving . . . . . . . . . . . . . N. 10Yl-12 

So~economische gevolgen van de weten- 11-12~ 
schappelijke-re.chnische ontwikkeling, met + 15 uur praktische oefeningen/jaar 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . J.-B. QUINTYN 

.. 
d~ en. uur later te bepalen 

-

Ofwel, met instemming van de faculteit, onder die welke voorkomen op de programma's van deze faculteit, en inzonderheid op 
die van de licentiaatsexamens in de social~, in de bestuurswetenschappen of in de pen- en communicatiewetenschap. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 

Univ., 2 
Univ., 8 

Paddenhoek,5 

Univ., 2 

Univ., 8 

Paddenhoek,5 

Univ., 8 

Korte Meer, 3 

Univ., 8 
Korte Meer, 3 

Univ., 2 

Korte ~eer, 9 
----



FACUL TElTVAN DE RECHI'SGELEERDHEID 

le Licentie in <te social~ wetenschappen (Nieuw Regime) 

maa~dagl dimdog l woensdog l donderdogl vrijdog l Zilterdag 
~ 

Leergangen Ti tultuis (0) Plaats 

1. Openbare fmanciën •••••• <I! •••• N. (F. AMERIICKX) 60 u. ,. 

2. Demo grafie ............... N. (M. VER-
I SICHELEN-TERRYN) 30 u. 

~ 

3. Sociale economie ............ N. (A. DEVREKER) 45 u. 

4. Sociale voorzieningen (Sociale bij-
stand, C.O.O., volksgezondheid, sociale 
huisv~sting en maatschappelijk werk) .. N. (U. DEPREZ) 45 u. 

--.) 
5. Sociaal recht ............... N. (U. OEPREZ) 45 u. 

00 

I 6. Arbeidsrecht ............... N. (U. DEPREZ) 30 u. ._ 

7. Sociaal zekerheidsrecht ......... N. (U. DEPREZ) 30'u. 

8. Administratieve organisatie van N. (E. 
de sociale zekerheid ........... CLAEY8-LEBOUCQ) 30 u. ' 

9. Sociologische studie van actuele ' N. (M. VER-
maatschappelijke problemen ....... SICHELEN-TERRYN) 30 u. 

9' Praktische oefeningen .......... N. (M. VER-
SICHELEN-TERRY-N) 30 u. I 

10. Arbeidssociologie ............ N. (M. VER-
SICHELEN-TERRYN) 30 u. 

11. Grondige studie van vraagstukken N. (M. VAN -
van economie .............. MEERHAEGHE) 30 u. 

11' Praktische oefeningen .......... N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 15 u. 

L_____ __ . __ ---- -

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de sociale wetenschappen (Oud Regime) -

I 

Leergangen Tftularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
Het arbeidsrecht" . • . . . ·. . . . . . . . . . N. 9-101/z 
Geschillen van sociaal recht ......... H. LENAERTS 14-15 
De geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels . . . . . . . . . . . N • 81/z-101/z 
Vergelijkend arbeidsrecht ........... B. DUBOIS 1 01/z-12(2) 
De staat- en de sociale huishoudkunde 
(bijzondere stof) . . • . . . . . . . . . . . . A. VLERICK 11-121/z 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde, met -
praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE 14-16 
De sociale en de economische geschiedenis N. 16-18 
Praktische oefeningen over sociaal recht . . . U.DEPREZ 1()-11 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén vak te kiezen onder de volgende: -
De vergelijkende burgerlijke instellingen . . . J. BLONDEEL 101/z-11%(2 -

" 
De beginselen van de antropologie en van de 
etnografie .................. R. CLIQUET 17-181/z 
De b~ologie t~gepast op de sociale 
wetenschappen ............... R. CLIQUET 17-181/z 
De economische politiek in de nieuwe staten M. VAN MEERHAEGHE 1()1h-12 
Soci~economische gevolgen van. de weten- 11-121/z 
schappelijke--technische ontwikkeling, met 
praktische oefeningen ............ J.-B. QUINTYN + 15 uur praktische oefeningen/jaar- dagen en uren later te bepalen 

Ofwel, met instemming van de faculteit, onder die welke voorkomen op de programma's van deze faculteit, en inzonderheid 
op die van de licentiaatsexamens in de staats-, en de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap. · · 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academ~ch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 2 
Univ., 2 

Univ., 8 
Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 
Univ., 8 
Univ., 2 

Univ., 2 

Ledeganc~str., 35 

Ledeganckstr., 35 
Univ., 2 

Korte Meer, 9 



FACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de bestuurswetenschappen (Oud Regime) 

Leerwznge~ Titularis moandag dinsdag woerisdag donderdllg vrijdtzg zaterdag Plllats 

-
1. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over het administratief recht, Univ., 2 
met praktische oefeningen • . . . . . . . .. • R.DEMEYER . 14-15Yz(2) VI'B 

2. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht, 

.. 
' .-

(bijzondere stof, partim: openbaar en 
privaat domein; wegenbouw; rooilijnen; Univ., 2 
urbanisme), met praktische oefeningen ... R. SENELLE 9-11(2) c 

- 3. De grondige studie van vraagstukken 
00 
0 
I 

lopende over het administratief recht, 
.. 

(bijzondere stof, partim : openbare instel-
lingen; v.z.w.; instellingen van openbaar 
nut; stichtingen; erediensten; onderwijs; 
openbare onderstand en volksgezondheid; 
politie en politiereglementen), met Univ., 4 
praktische oefeningen ............ A. V ANDER STICHEL~ 10-13(2) Zaal E 

4. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de openbare financiën, 

. met praktische oefeningen . . . . . . . . . . F. AMERUCKX . 10-12 Univ., 2 

5. De grondiae studie van vraagstukken 
lopende over het stelsel van het vervóer en 
het verkeer, met praktische oefeningen ... A. DEVREKER 14-lSYz Univ., 8 

6. Overzicht van de Be]gBche fiSCale 
wetgeving .................. F. AMERIJCKX 9-11 Univ., 2 

--

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



~ 

FACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de bestuurswetenschappen (Oud Regime) 

Leergangen Ti tuilris 1TIIlllndag dinsdag woensdag dondërdag vrijdag zaterdag PIDiztl 

7. De grondbeginselen van het internationaal Univ., 2 
privaatrecht ................. E. SPANOGHE 15%-17 B 

8. De grondige studie van vraagstukken lopende 
over de openbare diensten en de bestuurs- -
organismen met een economisch doel, met Univ., 2 
praktische oefeningen ............ A. VLERICK 17-18% B 

9. Vergelijkel)d administratief recht ...... A. V ANDER STICHELE 10.13(1) Univ., 4 
E 

-00 
10. Grondige studie van vraagstukken lopende 

over de geschillen van bestuur, met Univ., 4 
praktische oefeningen ............ A.VRANCKX 9-10(1) A 

(1) = eerste halfjaar 



< 

F ACULrEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in de diplomatieke wetenschappen (Nieuw Regime) ' 

Leergangen ·Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

" 

1. Diplomatieke geschiedenis sinds 
het Congres van Wenen N. (T. LUYKX) 45 u. "' -......... 

2. . Vraagstukken van volkenrecht . . . . . . N. (E . 
VAN . BOGAERT) 30u. .. 

- ..... 
2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N. (E . 

VAN BOGAERT) 15 u. 

3. Internationale organisaties . . . . . -- .. N. (G . . - VAN OUDENHOVE) 45 u. 15%-17 KorteMeer, 11 
00 
N 

I 
4. Vergelijkend grondwettelijk recht .... N. (A. VRANCKX) 30u. 16-17 Univ~, 4 

ARZ 
-

4' Praktische oefeningen .......... N. (A. VRANCKX) 15 u. 

5. Grondige studie van vraagstukken 
van staatsrecht .............. N. (A. MAST) 30u. . 

5' Praktische oefeningen .......... N. (A. MAST) 15 u. 

6. Wetgeving van de nieuwe staten ..... N. (H. ADRIAENS) 45 u. -· 

7. Internationaal privaatrecht ........ N. (E. SPANOGHE) 45 u. .... I 

8. Internationaal economisch recht ..... N. (G. SCHRANS) 

9. Recente ontwikkeling van de -
voornaamste staten ........... N. (F. PEETERS) 

10. Internationale economie ......... N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 45 u. ' 

-- --

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 



1. • 

2. 
3. 

4. 
5. 

I -00 6. 
w 
I 7. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

-

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatie~e wetenschappen (Oud Regime) 

-' 
Leergangen Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
Diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen ............. T. LUYKX 91/z-11 
De diplomatieke stijl ............ F. PEETERS 11-12 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het internationaal privaat-
recht, met praktische oefeningen ...... E. SPANOGHE 14-15~ 

Het volkenrecht, (bijzondere stof) . ..... E. VAN BOGAERT 14-15~ 

De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het volkenrecht, (bijzondere 
vakken), met praktische oefeningen ..... E. VAN BOGAERT 91/z-11 
De handelspolitiek ·. . . . . . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 11·12% 
De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de staathuishoudkunde, met -
praktische oefeningen ............ M. VAN MEERHAEGHE 14-16 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 
Politieke problemen v~n de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12% 

De hedendaagse geschiedenis van handel 
dagen en uren later te bepalen en nijverheid . . . . . . . . · . . . ; . . . . . N. 

Actuele vraagstukken van mtemationale 
politiek ................... E. VAN BOGAERT 16-18 
Socio-economische gevolgen van de weten- 11-12% 
-schappelijkt>-technische ontwikkeling, met + 15 uur praktiSche oefeningen/jaar 
praktische oefeningen ............ 

of 
J.-B. QUINTYN dag en uur later te bepalen 

met instemming van de Faculteit, onder 
die welke voorkomen op de programma's 
van deze faculteit en inzonderheid op 
die van de licentiaatsexamens in de . . 
staats-~ soc~ale of bestuurswetenschappe_n. 

--- L. 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

zaterdag Plllats 

Univ., 8 
Univ., 8 

Univ., 2 
B 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 
Uruv., 2 

-

Univ., 2 

Univ., 8 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 9 

. 
i 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de pen- en communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdt!g woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Grondslagen van de pers-- en Univ., 8 
communicatiewetenschap ........ P. KLUYSKENS 45 u. 15%-17 s 

2. Ontwikkeling van de communicatiemedia 
(pers, radio, televisie) .......... N. (T, LUYKX) 45 u. 

3. Inrichting en techniek van het Univ., 8 
informatiewezen ............. N. (J. BRIERS) 45 u. 14-15% s ·-

3' Bezoeken ·aan instellingen ........ N. (J. BRIERS) 15 u. na afspraàk 

-00 
.J::o. 

4. Juridisch instituut van de Univ., 8 
communicatiemedia ........... P. KLUYSKENS 45 u. 14-15% s 

I 
5. Grondbeginselen van het auteursrecht .. N. (F. VAN ISACKER) 30u. 

6. Sociologie van de. communicatie ..... M.VAN 
VAERENBERGH 45 u. -

7. Psychologie van de communicatie .... N. (P. GHYSBRECHT) 30u. 

8. Ontwikkeling van de natuurweten-
' 

schappen sedert de 19e eeuw ...... N. (J. QUINTYN) 45 u. 

9. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ............ N. (T. LUYKX) 45 u. 

10. Geschiedenis van de politieke 
leerstelsels ................ N. (F. PEETERS) 45 u. I 

. 11. Oefeningen over de vraagstukken van 
I , 

' de geschreven pers ............ N. (P. KLUYSKENS) 30u. 

(o) =totaal aantal uren per cursus 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De geschiedenis van de Belgische pers, -
radio, film en televisie ............ T. LUYKX 11-12Y:z Univ., s· 

2. Het juridisch statuut van de communicati~-
media, met inbegrip van het auteursrecht .. P. KLUYSKENS 14-15Yz Univ., 8 

3. De plichtenleer bij de communicatie .... F. VAN ISACKER 10-12(1) Univ., 8 : 

4. Sociologie van de communicatie . . . . . . . M.E. VAN V AERENBERGH 14-15% Univ., 8 

5. De psychologie van de communicatie .... P. GHIJSBRECHT 15-16 Univ., 8 

-00 
Vl 

6. Hedendaagse vraagstukken van internatio-
nale politiek ................. E. VAN BOGAER T 14-16 Korte Meer, 3 

I 

7. Een overzicht van de financiële economie V. DE RIDDER 9-lOYz Korte Meer, 3 

8. Eén cursus naar keuze door de examinandus 
I 

gekozen uit de lijst der cursussen naar keuze 
vermeld bij de le licentie in de pers- en com-
municatiewetenschap, of, met instemming van 
de Faculteit, onder die welke voorkomen op 
het programma van de licenties of doctoraten 
van de universiteit (zie studiegids 73-74) 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar,ter goedkeuring mede te delen aan de Deken 
van de rechtsfaculteit z.oniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. -

(1) =eerste halfjaar 



....-
00 
0\ 

I 
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F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enige proef licentie in de pers- en communicatieweterischap (Oud programma) . . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. Zeven verplichte cursussen van de 
"speciale leerstof' , . 

1. De ontwikkeling van de communicatiemedia 
(pers, radio, film, televisie) . ......... T. LUYKX. 15Yz-17 

2. De inrichting en de techniek van het infor-
rnatiewezen met bezoeken aan instellingen J. BRIERS 14-15V2 

3. De geschiedenis van de Belgische pers, radio, 
film en televisie . .............. T. LUYKX 11-12V2 

4. Hetjuridisch statuut van de communicatie-
media, met inbegrip van het auteursrecht .. P. KLUYSKENS 14-15V2 

5. De plich,tenleer bij de communicatie ..... F. VAN ISACKER 10-12(1) 

6. De sociologie van de communicatie ...... M.E. VANVAERENBERGH 14-15V2 

7. De psychologie van de communicatie · P. GHIJSBRECHT ~ 15-16 ..... 
II. Drie verplichte vakken uit de "algemene leer-
stof' van de licentie die echter verschillenriaarde 
aard van het door de afgestudeerde bekomen eind- -diploma 
Groep A : afgestudeerden van de 

-Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte · 
-

met eraan verbonden Hoger Instituut ~ 

-Faculteit voor Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen 

-Faculteit van de Rechtsgeleerdheid en 
School voor Criminologie. 

-Afdeling "Alle Wapens" van de Konink-
lijke Militaire School. -
1. De ontwikkeling van de natuurwetenschappen 

sedert de 19e eeuw ........ - ..... J.-B. QUINTYN 9-10V2 

(1) = eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 

Univ., 8 
s : 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Korte Meer, 9 

__ L___ - ----- -- -



00 
-1 ,-

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enige proef licentie in de pers- en ~ommunicatiewetenschap (Oud programma) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2 Een overzicht van de financiële economie .. V. DE RIDDER 9-10'h 

3. Internationale economische betrekkingen ~n 
instellingen ................. M. VAN MEERHAEGHE 16.Y..-18V.. 

Groe.p B :afgestudeerden van de . 
-Faculteit v.d. Economische Wetenschappen -

1. De o~twikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw ............. J.-B. QUINTYN 9-10% 

2. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België .................... T. LUYKX 14-15% 

3. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9%-11 

Groep C : afgestudeerden van de 
- Faculteit van de Wetenschappen 
- Faculteit van de Geneeskunde met eraan ,. 

verbonden Hoger Instituut en Centrum 
- Faculteit van de Farmaceutische Weten-

schappen 
- Faculteit van de Toegepaste Weten-

schappen 
- - Polytechnische afdeling van de Konink-

lijke Militaire School -
1. De politieke aardrijkskunde . . . . . . . . . L. DE SMET 8Yz-9Ih 

2. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 91/:-11 

3. De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . . . . . . . . . . . . . . N . 9-11 , 

- ---- -- [ ___ 

-

-
zaterdag Plaats . 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 9 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 
6e verdieping 

Univ., 8 

Univ., 8 



1-' 

00 
00 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen in de pers- en communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

J 

Leergangen Ti tukris (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. ALGEMENE VAKKEN 
1. Grondslagen van de pers- en 

communicatiewetenschap ........ P. KLUYSKENS 45 u. 15%-17 ,. 

2. Ontwikkeling van de communicatiemedia 
(pers, radio, televisie) .......... N. (T. LUYKX) 45 u. 

3. Geschiedenis van de Belgische pers, -
radio en televisie ............. N. (T. LUYKX) 45 u. / 

4. Inrichting en techniek van het -
informatiewezen ............. N. (J. BRIERS) 45 u. 14-151/:z 

4' Bezoeken aan instellingen ........ N. (J. BRIERS) 15 u. na afspraak 

5. Juridisch statuut van de 
communicatieroe dia ........... P. KLUYSKENS 45 u. 14-151/:z 

6. Grondbeginselen van het autersrecht . . . N. (F. VAN ISACKER) 30u. 

7. Plichtenleer bij de communicatie .... N. (F. VAN ISACKER) 30u. 

8. Sociologie van de communicatie ..... M.VAN 
VAERENBERGH 45 u. 

-
9. Psychologie van de communicatie .... N. (P. GHYSBRECHT) 30u. 

10. Grondige studie van de audio-visuele 
media .................. N. (J. BRIERS) 60u. 15V:z-17V:z 

11. Hedendaagse vraagstukken van N. (E. VAN 
internationale politiek . . . . . . . . . . BOGAE'RT) 45 u . 

(O) = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 
s 

: 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 



00 
\0 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

Leergangen 

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 kuns.t-

geschiedenis en oudheidkunde . 
- de faculteit van de psychologische 

en pedagogische wetenschappen 

1. Informatica, grondslagen en· 
toepassingsgebieden ......... . 

2. Internationale economische instellingen 

Groep B : afgestudeerden van 
- de faculteit van de economische 

wetenschappen 
- de faculteit van de rechtsgeleerdheid 
- de faculteit van de landbouwweten-

schappen 
- de school voor criminologie 
-de afdeling "Alle Wapéns" van de 

Koninklijke Militaire School 
1. Hedendaagse vraagstukken van interne 

Titularis I (0
) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

N. (J. QUINTYN) 

N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 

45 u. 

45 u. 

Belgis~he politiek . . . . . . . . . . . . I N. (T. L UYKX) 45 u. 

2. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de tele-

Plaats 

l communicatie . . . . . . . . . . . . . . 1 N. (J. QUINTYN) 145 u. I ---L-------A 

(O) = totaal aantal uren per cursus 
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0 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID .. 

Enig examen licentie in de pers- en_ communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

Leergangen 

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 

wetenschappen 
- de faculteit van de toegepaste 

we tenschappen 
- de faculteit van de diergeneeskunde 
- de Polytechnische afdeling van de 

Koninklijke Militaire School 

1. Geschiedenis van de politieke 
leerstelsels . . . . . . . . . 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 

Titularis (") I maandag! din~dag J ~«>ensdag I d<mderdad_vr~aaJ zaterdag 

• • I N. (F. PEETERS) 45 u . 

Belgische politiek ............ I N. (T. LUYKX) I 45 u. 

(
0

) =totaal aantal uren per cursus 

Plaats 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID . 

-' 1 e Licentie i~ de sociologie (Nieuw Regime) 

Leergangen Titularis (0) mmmdag I dinsdag I woensdag ldonderdogl vrijdag I zaterdag Plaats 

1. Overzicht van alg~mene sociologische 
theorieën . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 30u. -

I 

I 14-1510 1 I I I 
2. Werkcollege over sociografisch N. (M. VAN Univ., 8 

onderzoek ................ V AEREN.BERGH) 45 u. s 

3. Methodes der sociologische analyse . . . N . 30 u. 

4. Werkcollege over sociologische analyse N. 45 u. 
~ 

-· 

5. Statistiek toegepast op de sociale-

\0 - wetenschappen, met inbegrip van 
steekproeftechniek ........... . N. 30 u. 

6. Werkcollege over de statistiek, met 
inbegrip van programmatie ........ N. 45 u. ~ 

I 

7. Demografie .............. . N. (M. VER· 
SICHELEN-TERR YN) 30 u. 

8. Werkcollege over demografische 
analysetechnieken N . ' 45 u. . . . . . . . . . . . . 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder· . 
vermelde voor ten minste 150 uur : 

a. Sociologie van de ruimtelijke N. (M. VAN 
ordening ............... V AERENBERGH) 20 u. 

a' Praktisehe oefeningen ........ N.(M. VAN 
V AERENBERGH) 10 u. 

-- --· - ---

(O) = totaal aantal uren per cursus 
.., 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEEPDPEID 

le Licentie in de sociologie (Nieuw Regime) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

b. Sociologie van de moraal (*) ..... N. (J. KRUITHOF) 60u. 

c. Instellingen van de niéuwe staten ... N. (H. ADRIAENS) 60u. ,. 

d. Sociale economie ........... N. (A. DEVREKER) 45 u. 

e. Sociale biologie . . . . . . . . . . . . N. (R. CLIQUET) 45 u. 
17-19 

e' Praktische oefeningen .... •· ... N. (R. CLIQUET) 15 u. 

f. Criminologie ............. N. (W. CALEWAERT) 45 u. 

.... g. Antropologie . ............ N. (R. CLIQUET) 45 u. 17-18% 

h. Etnologie (**) . . . . . . . . . . . . N. (P . 60 u. 
VANDENHOUTE) 

i. Sociale psychologie . . . . . . . . . . N. (P. GHYSBRECHT) 45 u. 

j. Bedrijfssociologie ...... : .... N.(M. VAN 
VAERENBERGH) 30 u. 

k. Arbeidssociologie . . . . . . . . . . . N. (M. VER-
SICHELEN-TERR YN) 30u. 

1. Literaire sociologie (*) ........ N. (A. BOLCKMANS) 45 u. 

m. Menselijke aardrijkskunde ...... N. (L. DE SMET) 45 u. 

n. en, eveneens met instemming van 
de faculteit, cursussen die 

- voorkomen op andere leer-
programma's van de Universiteit. 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (*)=om de 2 jaar te doceren (**) = 30 u te doceren in de 1e 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, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Plaats 

Led., 35 
s 

Led., 35 
s 

--
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3. 

4. 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 

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

De proefondervindelijke opvoedkunde . . . I R. VERBIST I I I 117-19 (1) I I" I . Blandijnberg, 2 

De geschiedenis van de opvoedkunde 
(wel in 74-75) ........... . . K. DE CLERCK 

De algemene methodenleer ... A.GERLO 

De bijzondere metfi'odenleer der vakken 
die voorkomen op de programma's van het 
middelbaar, normaal en technisch onderWijs I G. DE BOCK I I I 14-16 I I I 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigSchrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één 
jaar onder leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting van het 
middelbaar, normaal of technisch onderwijs. -

I 

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. • 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

(1) = .. eerste halfjaar 



\0 
-1::-

1 

-
-. 

- Leergangen 

i. Arbeidsrecht ................. 

2. Arbeidseconomie ............... 
3. Sociale voorzieningen_ ............ 
4. Nijverheidsrecht ............... 
5. Geschillen van sociaal recht ......... 
6. Internationaal sociaal recht ......... 
7. Vergelijkend sociaal recht .......... 
8. Praktische oefeningen over sociaal recht . . . 

l .L: 

-
) 

'. 

(1) = eerste halfjaar . 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
I 

Licentie in het sociaal recht ~ 

! 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

N. 9-10% Univ., 2 

A.DEVREKER 14-15(2) . Univ., 8 
.. 

8Vz-10 -' Univ., 8 . U.DEPREZ 
' 

P.KLUYSKENS 22% uur/jaar - Univ., 2 

H. LENAERTS 14-15 Univ., 2 

U.DEPREZ 13%-14% ' - Univ., 2 - ·-

B. DUBOIS 10%-12(2) Univ., 2 
-

U.DEPREZ 30 uur/jaar Univ., 8 

. , 

-

-

-

-

/ -
(2) = tw~ede halfjaar 



I 

\D 
V1 

J 

' • 

.. 

Leergangen 

1. Overzicht van de Europese verdragen ...... 

2. Europese politieke ontwikkeling ...... 

3. De externe betrekkingen van de 
gemeenschappen ............... 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging .. 

5. Statuut van de supranationale ambtenare~ 

6. Europees economisch recht : ........ 
a) partim : theoretisch gedeelte ....... 
b) partim : toepassingsgevallen . . . . . . . 

7. Europees sociaal re~ht ............ 

8. Europees monetair, financieel en fiscaal 
recht ............... · ...... 

9. Europees nucleair recht ........... 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de 
gemeenschappen ............... 

11. De instellingen van de Europese 
gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . . . 

.. 

(1) =eerste halfjaar 

. FACULTEITVAN DE RECIITSGELEERDHEID 

Licentie in het Europese recht 

Titularis maan(jag dinsdag woensdag 

E. VAN BOGAERT 18-19%. 

G. VAN OUDENHOVE 

G. VAN OUDENHOVE 
~ 

M. STORME 

' . 

G. VAN OUDENHOVE 10%-11 
-

G. SCHRANS 
G.SCHRANS . 

U.DEPREZ 13%-147'2 

I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 

G.SCHRANS 

M. S1'0RME -

G. VAN OUDENHOVE .. 

--., 

( 2) = tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Korte Meer, 11 

14-17(1) Korte Meer, 11 

14-17(2) Korte Meer, 11 

9-11 Univ., 4 
s 

Korte Meer, 11 
. 

14-16 Paddenhoek, 5 
11%-17% Univ., 2 

Univ., 2 
I 

I 
Univ., 4 

·I s 
11-12 Paddenhoek, 5 

,. Univ., 4 
11-12 s -

11-12% Korte Meer, 11 -
'• 



-\0 
0\ 

I 

Leergangen 

1. Beginselen van het boekhouden ....... 

2. Sociale psychologie .-............ 

3. Inleiding tot het bedrijfsbeheer ....... 

.. 

Leergang 

1. E.E.G.-recht van de buitenlandse handel .. 

( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT V Al'T DF. RF.CfiTSGELFEPPflEIO 
~ 

Facultatieve cursussen 
' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 14-15V2 Univ., 2 

P. GHYS BRECHT 16-17Ih Univ., 8 

N. (A. VLERICK) 45 uur 
. 'I 

I 

-· - -. 
, 

Vrije Leergang 

Titularis dagen en· uren Plaats -

J. BOURGEOIS 15 uur later te bepalen (2) Uf!iV., 2 
- I 



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(K.B. van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8- Tel. 25.83.16 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De School voor Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat en van doctor in de criminologie. 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

- Tot de licentie : 

A. 1. de. honders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandi
daat, uitgereikt 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 · inrichting of door een examencommissie van de 
staat voor het universitair onderwijs waarvan sprake in artikel 40 van 
dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de gereèhtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de staats
veiligheid, de rijkswachtofficieren; 

.3. de kandidaat-rijkswachtofficieren die opgenomen zijn in de Koninklijke 
Militaire School en die er geslaagd zijn voor het examen over alle in de 
eerste t~ee studiejaren gedoceerde vakken; 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die van 1965 af in de Koninklijke 
R,ijkswachtschool 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-inspeçteurs 
van de gerechtelijke politie bij de .parketten; 

b) de leden van de politiële instanties, houders van het brevet van politie-
officier; · 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk assistent, van sociaal 
assistent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle 
afdelingen), verpleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van een 
gelijkwaardig geacht studie bewijs. 

Het toelatin~examen loopt over de hierna vermelde algemeen ver
plichte vakken : 

1) Inleiding tot algemene biologie; 
~)De algemene psychologie; 
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3) Inlèiding 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 ?efeningen. 

·B. De houders van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker of 
van licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daar
mede - krachtens artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 
1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden 
- gelijkgestelde inrichting 'of door een examencommissie van de staat 
'waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten, kunnen, 

' naar keuze, de graad van· licentiaat in de criminologie behalen na één of 
twee jaar 'studie en mits het afleggen van een enig examen of van twee 
examengedeelten. 

- Tot het dot;toraat : 

zij die sedert tènminste één jaar houder zijn v~m het diploma van licentiaat 
in de criminologie. 

OVERZICHTVAN DE STUD IEN 

1 oDe licentie : 
. - de vakken van· het examen van licentiaat lopen over twee gedeelten en 

tènminste 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. 

2° Het doctoraat : 
- het examen omvat het indi~nen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 

proefs.c~ift in handschrift . of gedrukt, en van
1 

drie door de examen-
commtssle aangenomyn stellmgen; · · · 

- het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, door de 
examinandus dienen verdeqigd te worden; 

- ze moeten aán de Raad van de School tenminste drie maanden vóór de 
voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 
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\0 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Leergangen 

Criminologie . : . . . . . . . . . . . . . . . 

De encyclopedie van het recht . . . . .. . . . 

Gerechtelijke geneeskunde ......... 
Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte -................. 

Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beginselen der strafvordering, met 
praktische oefeningen ............ 

Strafkunde ................. 

Grondige studie van 'vraagstukken van straf-
recht met inbegrip van praktische 
oefeningen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde .. 

('- -

r 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

Ie Licentie in de criminologie 
~ 

1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag záterdag Plaats 

W. CALEWAERT 11-12% Univ., 2 

W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 

F. THOMAS .~ 14-16 16-18 
. . 

J. Kluyskensstr., 27 

R. BOEHM 17-18% Blandijnberg, 2 

C.J. VANHOUDT 8Y2-10 (prak. oef. 15 uur) Univ., 2 

C.J. VANHOUDT 8Y2-10 (prak. oef. 15 uur) Univ., 2 

C.J. VANHOUDT 11-12 Univ., 2 

- -
~ 

C.J. VANHOUDT 10-11 Univ:• 2 

P. GHYSBRECHT · 16-17 Univ., 2 -
.-• 

.. 
- .. 



N 
0 
0 

I 

Leergangen 

1. De beginselen van de wetgeving (betreffende 
de jeugdbescherming) ............. 

2. Psychopathologische criminele pr~fylaxe .. 
3. Beginselen der psychiatrie .......... 
4. De psychiatrische kliniek .......... 
5. De forensische psychiatrie, met inbegrip 

· van de crinünele antropologie en de 
crimin~le pathologie ............. 

6. Beginselen van de criminalistiek ....... 
7. Vergelijkend strafrecht ........... 
8. De vergelijkende strafvordering ...... .. 
9. Sociale criminele profylaxe ......... 

. 1 0. Geneeskundige criminele profylaxe ..... 

11. Beginselen van het internationaal 
strafrecht .................. 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Beginselen van scheikundige toxicologie . . . 

( 1) = eerste halfjaar 

SCHOOL VOOR ~RIMINOLOGIE 

2e Licentie in de criminologie 

Titularis . rrrzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

G. DE BOCK 16-18(2) Pasteurlaan, 2 

P. G HYSBRECHT 15-15% Univ., 8 

E.VERBEEK 12-13 ., Ac. Ziekenh. 

E.VERBEEK 12-13 . Ac. Ziekenh. 

. 
P. GHYSBRECHT 15%-16 Univ., 8 -

F. THOMAS 10-11% J. Kluyskensstr., 27 . ' 

J. D'HAENENS 16-17(1) Univ., 2 

J. D'HAENENS 11-12(2) Univ., 2 

C.J. VANHOUDT 1()..11 Univ., 2 

P. GHYSBRECHT 14-15(1) Univ., 8 

W. CALEWAERT 9-10 Univ., 2 

A. HEYNDRICKX 14-16(2) J. Kluyskensstr., 27 

(2) = tweede halfjaar 



t0 
0 

Leergangen 

1. Beginselen van de strafwetenschappen . . . 

' 

.. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

Vrije leergang I 

Titularis (0) maandag dinsdag 

J. D'HAENENS 30 u. 

î 

,. 

, 

woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14-15 Univ., 8 

. 

• 

' 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN O~TWIKKELING 

(K.B. van 24 juli 1964) 

JOZEF PLATEAUSTRAAT 26- Tel. 25.16.64 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad en het weten
schappelijk diploma van licentiaat en van doctor in de stedebouw, ruimte
lijke ordening en ontwikkeling. (*) 

TOE LA TINGSVOORWAARDEN 

1 o Tot de licentie in de stede bouw, 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 gelijkge
stelde inrichting voor hoger onderwijs worden tat de licentie toegelaten. 

2° Tot het doctoraat in- de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling : 
- zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van een door de Rijks

universiteit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in de stedebouw, 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

1 o Over de vakken van het examen van licentiaat in de stedebouw, 
·-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 Instituut kan echter over die vakken 
examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee 
studiejaren aan worden gewijd. 

De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede 
examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met be
trekking tot één van de vakken waarover het examen loopt. Deze verhande
ling wordt aan de examencommissie 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, 
ruimtelijke 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 aange
nomen. 

(*)Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEUJKE ORDENING EN ONTWIKKEUNG 

licentie in d~ stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling j ~ 

Leergangen Titularis maandag dins.dag woensdag donderdag vrijdag zaterazg Plaats 

1. Encyclopedie van de ruimtelijke. ordening . . L. HENDRICKX 9-10(1) Plat., 22 

2. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met. praktische oefeningen . • 
a) deel: geologie • . . . . . • . • . . . . . R. MARECHAL 16-18(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 
b) deel: bodemkunde en fysische aardrijks- ' _ 

kunde . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . R. TA VERNIER 14-16(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

3. Antropogeografisch milieu in verband met 
de ruimtelijke ordening, met praktische 
oefeningen : 
a) deel : menselijke aardrijkskunde • . . . . F. SNAC KEN 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar Coupure, 57 5 
b) deel: economische aardrijkskunde . . . . L. DE SMET 15-16(2) 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

4. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van de luchtfotointerpretatie, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . • . . . F. SNACKEN 16-19(2) 30 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

5. Survey en ruimtelijke planning, (75 uur theorie+ 45 uur oefeningen/jaar) 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. ANSELIN 14-18 . Plat., 26 

6. Economische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, praktische oefeningen : . 
a) deel: algemene economische aspecten . . M. ANSELIN 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat., 26 

b) deel: verkeersecanomie ...•. - . . . . J. DENDUYVER (20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar) 16-17Yz. ·uruv., 8 

7. Sociologische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel: algemene sociologische aspecten . . M.E. VAN VAERENBERGH 10-12(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 8 
b) deel: arbeidsvoorziening en tewerkstel-

ling met overeenkomstige planning . . . • M.E. VAN VAERENBERGH 10-12(2) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 8 

(*) = om de veertien dagen (1) = eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar 



' HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEUJKE ORDENING EN ONfWIKKEUNG 

- Licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis maandagl dinsdag I woensdag I donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Juridische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen R.SENELLE 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jaar - Univ., 2 .... 

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke M.E. VAN 

I ordening, met praktische oefeningen .... VAERENBERGH ·9-10 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar Univ., 8 

10. Technische aspecten van de ruimtelijke 
~ 

ordening, met praktische oefeningen 
a) deel : geschiedenis van de bouwkunst 

en van het urbanisme ........... L. HENDRICK.X 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 10-11 Plat., 22 

N 

~ 
· b) deel : studie van de infrastructuur .... N. 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) - Plat., 22 

c) deel: gemeenschapsuitrusting, hUis--
vesting en bedrijfsgebouwen ....... A. DE VRIES 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 11%-12% Plat., 22 

11. Hygiëne van de agglomeraties ........ K. VUYLS TEEK 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

12. Praktische oefeningen <?Ver statistiek in 
verband met de ruimtelijke ordening .... H. PICARO 15uur/jaar Univ., 8 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd Op aanvraag van de. 
examinandus en met toest(!mming van de raad van het Instituut kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee 
gedeelten en kunnen er tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 

De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een 
onderwerp met betrekking tot één van de cursussen l«lllrover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie 
bezorgd uiterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van de opening van de zittijd. 

{*) = om de twee weken 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

LEDEGANCKSTMAT 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 - gr.oep wiskunde 

2) Licentiaat in .de wetenschappen 

. - groep natuurkunde 
- groep scheikunde 

· - groep aard- en delfstofkunde 
-groep aardrijkskunde 
-groep biologie 
- groep wiskunde 
- groep natuurkunde 

theoretische richting 
of 
experimentele richting 

- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch -chemische richting 

- groep aardrijkskunde 
- groep dierkunde ~ morfologisch-syste-

matische richting of 
- groep plantkunde fysiologisch-bioche-

. mische richting 
3) Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs(*) 
4) Doctor in de wetenschappen 
5) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(**) 

1) Licentiaat in de bodemkunde richting : bodemgenese en 
bodemclassificatie ' 

richting : bodemchemie en 
bodemfysica 

2) 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 
de aggregatie H.S.O. richting scheikunde of richting aardrijkskunde. 

(**) Beide wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN · 

cf. p. I 0 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkunde : 

de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat 
in de wetenschappen (groepen : aardrijkskundige wetenschappen, aard-

. kundige en delfstofkundige wetenschappen, scheikundige weten
schappen, dierkundige wetenschappen, plantkundige wetenschappen), 
burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur voor de 
scheikunde en de 1andbou windustrieën uitgereikt door een Belgische 
universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrichting voor hoger onder
wijs. 

2) Tot de licentie in de moleculaire biologie : · 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van : 
- licentiaat in de wetensch_appen, groep scheikunde; 
- lic~mtiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; . 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur; 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

OVERZICHTVAN DE STUDJEN 

1 o De kandidatuur in de wetenschappen : 
- omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. Elk 

examengedeelte omvat tevens praktische proe·ven 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 licéntiaat in 

. de wetenschappen moet, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij 
de groep vakken voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal 
aan de examencommissie overgemaakt worden tenminste één maand 
vóór de · datum bepaald voor de aanvang der examens. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- hij die zich aanmeldt voor dit examen moet door een getuigschrift 

bewijzen dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeni~gen, heeft gevolgd in 
een inrichting voor middelbaar onderwijs; 

- de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen, vooraf door de commissie áangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea; 
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- het examen voor de graad van geaggregeerde mag gelijktijdig afgelegd 
worden met dat ván de licentie. 

- de examenperiode die ingericht wordt in januari behoort tot het 
lopende academisch jaar. 

4° Het doctoraat in de wetenschappen : 
- wie sedert tenminste één jaar houder is van een licentiaatsdiploma ·kan 

het overeenkomstig examen van · doctor in de wetenschappen afleggen. 
Dit examen 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 vóor het hoger onderwijs : 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de.graad van doctor in de 

wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van geaggregeerde. voor het hoger onderwijs in de wetenschappen. Het 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het 
geven van een openbare Jes. 

6° 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. 

7o De licentie in de moleculaire biologie : 
- de graad van licentiaat in de moleculaire biologie kan slechts behaald . 

worden na een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze van 
de examinandus en na tenminste twee jaar studie. Bij het enig examen 
of het tweede examengedeelte moeten de examinandi een verhandeling 
indienen over een vraagstuk dat bij één van de onder C (zie p. 268) 
vermelde vakken behoort. De verhandeling moet aan de examen
commissie binnen de door haar vastgestelde periode worden voorgelegd. 

I ' . 
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N 
0 
00 

I 

-FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de wiskunde 

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

1. De differentiaal- en integraalrekening 
(1e deel) ............ . F. V ANMASSENHOVE 

1! Praktische oefe~gen . . • • I F. V ANMASSENHOVE 

t- -~- ___ De ~~~he meetkunde J. BILO 

2: Praktische oefeningen . . . J. BILO 

3. De hogere algebra, met de determinanten-
theorie •......•....... . .. F. WUYTACK 

l: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . F. WUYTACK 

4. De analytische mechanica, (partim : statica 
en kinematica) ................ I R. MERTENS 

4! Praktische oefeningen . . . . R.MERTENS 

5. De beschrijvende meetkunde . . . . • • I c. VANHELLEPUTTE 

5! Praktische oefeningen . . . . . . . . •• I c. VANHELLEPUTTE 

6. De algemene natuurkunde (le deel : 
mechanica en warmteleer) ..... . • •I P. MORTIER 

6! Praktische oefeningen . . . . . . . . •• I P. MORTIER 

7. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica .en zedenleer . . . . . . • . . . . . . I E. VERMEERSCH 

8. Èen overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde •......•.......... I N. 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

8Yz-10 

14%-16% 

10-11% 

11Yz-13(1) 

11~-13(2) 

8%-10 

8Yz-10(1) 
11Yz-13(2) 

.ll~-i3 

45 uur/jaar 

11Yz-13{2~ Slfz-10(2) 

22% uur/jaar 

10-11~ I 10-11%(1) 

10-11%(2) 

8Yz-10 

8%-10 

10-11% 

11Yz-13(1) 

14-18 

Ploats 

Plat.;22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 ~ 

R~zier, 44 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



N 
0 
\0 

I 

Leergangen 
\ 

1. De integraalrekening (2e deel) en de 
beginselen van de differentierekening en 
van de variatierekening ........... 

1 '. Praktische oefeningen ............ 
2. De projectieve meetkunde ........ -.. 
2'. Praktische oefeningen ............. 

3. De analytische mechanica, (partim.: 
dynamica) .................. 

3'. Praktische oefen~gen ............ 

4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
de geodesie ................. 

4'. Praktische oefeningen ............ 

5. De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde .......... 

5'. Praktische oefeningen ............ 

6. De algemene natuurkunde (2e deel : 
elektriciteit en stralingsleer) ......... 

6'. Praktische oefeningen ............ 

7. De beginselen van de algemene scheikunde, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETFNSCFJAPPFN 

2e Kandidatuur in de wiskunde " 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' ' 

F. V ANMASSENHOVE 8%-10 8Yz-10 Plat., 22 

F. V ANMASSENHOVE 11Yz-13 Plat., 22 

J. BILO 10-11 Yz Plat., 22 

J. BILO 45 uur/jaar Plat., 22 

Kiijgslaan, 271. 
R.MERTENS 11Yz-13 11 Yz-13 S9 

R.MERTENS 45 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271. 
P. DINGENS 14Yz-16(2) 8%-10 S9 

P. DINGENS 105 uur/jaar Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 271. 
P. PHARISEAU 10-11Yz S9 

P. PHARISEAU 8Yz-10(2) Krijgslaan, 271. 
llYz-13(1) S9 

8Yz..10(1) 
P. MORTIER llYz-13(1) 10-11Yz(2) Rozier, 44 

P. MORTIER 14-18 Rozi~r, 44 

10-111/z(l) Plat., 22 
.M. DE SMET 10-11Yz(l) Krijgslaan, 27l.S9 

(2) =tweede halfjaar 



I . 
N -0 
I 

, 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De hogere analyse 

a. partiro : algemene funktietheorie en theorie 
van de differentiaal vergelijkingen . . . . . 

a' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
b. partiro : studie van de bijzondere 

funkties en methodes . . . . . . . . . . . 
b' praktische oefeningen . . . : . . . . . . . 

2. J?e aanvullingen van analytische mech~ica 

2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De waarschijnlijkheidsrekening en de 

theorie der waarnemingsfouten . . . . . . . 
3'. Praktische oefeningen ............ 

4. De wiskundige natuurkunde . ........ 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 

sterrenkunde . . . . . : . . . . . . . . . . . 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De algebraïsche meetkunde . ........ 

ll. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
zie pag: 211 en 212. 

-- - -

(1) = eente halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN .. 
~ 

1 e Licentie in de wiskunde 

.. Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plallts 

N. 45 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

N . 22% uur/jaar ·K.rijgslaan, 271.S9 

N . 14~16 Krijgslaan, 271.S9 

N. 14%-16(1) Krijgslaan, 271.S9 

R.MERTENS 10-11~1) 14'12-16(1) Krijgslaan, 271.S9 

R.MERTENS 16-17'12(1) Krijgslaan, 771.S9 
,.. 

11~13 Krijgslaan, 271. 
P. DINGE?o!S (1)+%(2) . S9 

P. DINGENS · 11~13 Krijgslaan, 271 
%(2) S9 

C. GROSJEAN 11~13 Krijgslaan, 271.S9 

C. GROSJEAN 14lh-16 Krijgslaan, 271.S9 

P. DIN.GENS 10-11lh Krijgslaan, 271.S9 

P. DINGENS lllh-13(*) Krijgslaan, 271.S9 

J. BIL6 10-lllh Krijgslaan, 271.S9 

- ---- -

(2) =tweede halfjaar (*) = om de veertien dagen 



N 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De infinitesimaalmeetkunde . . . . . . 

. 2. De wiskundige methodenlèer 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
~én cursus te kiezen onder : 

A. De hoger analyse(+)(**) 
partim : aanvullingen ·van de hogere analyse 
partim : functionaalanalyse . . . . . . . . 
partim :· aanvullingen van de hogere algebra 

B. De hogere meetkund~ ( +) . . . . . . . . . 

C. De analytische mechanica en de mechanica 
der hemellichamen ( +) . : . . . . . 

D. De sterrenkunde en de geodesie(+} 

E. De wiskundige natuurkunde(+)(**) 
partim: quanturntheorie der velden 
partim : veel deelt~es problemen . . 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Stellaire statistiek, met praktische 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Titularis 

J. BILO 

J. BILO 

N. 
N. 
F. WUYTACK 

J. BILO 

R. MERTENS 

P. DINGENS 

C. GROSJEAN 

P. PHARISEAU 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag i vrijdag I zaterdag 

10-11%(2) 
(++) 

14-17 

14%-16 

8Vz.-10 

10-13 90 uur/twee jaar 
90 uur/twee jaar 

8%-11% (90 uur/twee jaar) 

10-11 Vz(0 ) 8%-10(++) I IBVz.-10(++} 

10-lllfz(O) I 14%-16(2) I <++> 
lllfz-13 (20 weken)(++) (O) 
18-20% (*) (2) (0) 

10-13 

oefeningen (+0 ) ••••••••••• : •••• I· P. DINGENS 
11%-13 (1) (10 weken) 
18%-20% (1) (*) 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren-
atmosferen, met praktische oefeningen(+ 0 ) · I P. DINGENS 

11Y2-13 (1) (10 weken) 
18YJ.-20Vz (1) (*) 

3. 

4. 

5. 

Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen . . . . . . . . . ~ . . . . 

Statistische methoden met praktische 
oefeningen (0 ) • • • • • 

Numerieke analyse ( ++) . . . . . . . 

( +) = de leergang loopt over twee jaar 
(++} =te volgen in de 1e licentie· 

( 0 } =te volgen in de 2e licentie 
(+0 }: te VOlgen in de 1e Of 2e licentie 

P. DINGENS 

P. DINGENS 

C. GROSJEAN 

8Vz.-10 (20 weken) 

' 10-1111 (20 weken) 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*) = om de 14 dagen 

( •) = één van de partims 

14%-16 (20 weken) 

Plaats 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 271.S9 
Krijgslaan, 271.S9 
Krijgslaan, 271.S 9 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271.S 9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 27l.S9 



N -N 

I 

-
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

' 
' 2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Ti tu/ar~ maandlig dinsdag woensdag donderdag vrijdlzg zaterdlzg Plaats 

-
6. Programmeren op digitale rekenmachines (0 ) C.GROSJEAN 8Y2-10 Krijgslaan,271. 

(20 weken) S9 

7. Mechanica van continue media(++) ..... R.MERTENS 8Yl-10 Krijgslaan, 2 71. 
(20 weken) S9 

8. Niêt-lineaire mechanica (0 ) .......... R.MERTENS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

9. Algemene topologie(++) .......... F. WUYTACK 10-11~ Krijgslaan, 271. 
(20 weken) S9 

10. Algebraïsche topologie (0 ) • • • • • • • • • • F. WUYTACK 8Y2-10 .. Krijgslaan, 271. 
(20 weken) S9 

11. Algebra (1e deel)(++) ............ F. WUYTACK 10-11% Krijgslaan, 271. 
(20 weken) S9 

12. Algebra (2e deel) (0 ) • • • • • • • • • • • • • F. WUYTACK 10-llYz Krijgslaan, 271. 
(20 weken) S9 

13. Aanvullingen van de algebra ïsc~ llYz-P Krijgslaan, 271. 
meetkunde (0 ) ................ J. BILO (20 weken) S9 

14. Statistische mechanica(++) ......... P. PHARISEAU 15-17(1) Krijgslaan, 271.S9 

15. Quanturntheorie van de vaste stof (0 ) .... P. PHARISEAU 8%-10 Krijgslaan, 271 
{20 weken) - S9 

16. Aanvullingen van de quanturnmechanica (0 ) • C. GROSJEAN 14-17(2) Krijgslaan, 271. 
{10 weken) S9 

Zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede licentie, moeten de examinandi tenminste één van de cursussen naar keuze volgen. Bij het 
enig examen of bij het tweede examengedeelte zullen de examinandi ondervraagd worden over tenminste twee van de bovenvermelde 
cursussen naar keuze. 

(++)=te volgen in de 1e licentie 
( 0 ) =te volgen in de 2e licentie 

( 1) ~ eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 



' N -w 
I 

<" FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

Aggregaat H.S.O. in de wiskunde 

Leergangen . Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde {*) R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer {0 ) ........ J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
- p_artim : wiskunde (*) ........... J. BILO 
- ( didalqische oefeningen) ......... J. BILO 

I 

' , 

(*) = te volsen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven: wel in 1974-1975 
(O) =wordt om de twee jaar gegeven: niet in 197+.1975 

maandag dinsdag 

' 

. 

{1) =eerste halfjaar 

woensdag donderdog 

17-19{1) 

(tien lessen van 1 ~ u.) 

14~-16 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

- 17-19 BlandijnbeÎg, 2 

Plat.,22 

Krijgslaan, 271.S9 
Lyceum-

8~12 Atheneum 



F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

" Ie Kandidatuur in de natuurkunde -
...-- . . 

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8Yz-10(1) 
(1e deel) ................... F. V ANMASSENHOVE 8Yz-10 11%-13(2) 8Yz-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE 14Yz-16Yz Plat., 22 
2. De analytische mechanica, (partim : 

statica en kinematica) ............ ~.MERTENS 11Yz-13(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 
2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 22Yz uur/jaar Plat., 22 
3. De hogere- algebra, met de determinanten-

theorie ............ -........ F. WUYTACK 8Yz-10 Plat., 22 

N 3'. Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 -~ 4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO 11%-13(1) · 1().11Yz Plat., 22 
I 4'. Praktische oefeningen .. ........... J. BILO 22Yz uur/jaar Plat., 22 

5. De algemene natuurkunde (1e deel : 
mechanica en warmteleer) .......... P. MORTIER 8%-10 llYz-13(1) Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 
6. De algemene scheikunde, (partim : 10-llYz 

anorganische) ............. ... ... Z. EECKHAUT 10-llYz 1 ().11Yz(1) (1) of (2) Led., 35 
6'. Praktische oefeningen ............ Z; EECJ(HAUT 14-18 

~-
Led., 35 

7. Een overzicht der wijsbegeerte : logica 
en zedenleer ................. E. VERME~RSCH llYz-13(1' Blandijnberg, 2 

8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde .................. N. llYz-13(2) I Blandijnberg, 2 

-.. 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfJaar 



N -VI 

I 

-

Leergangen 

. 
1. De intelJB&lrekening (2e deel) en de be-

ginseten van de . differentierekening en 
van de variatierekening ........... 

1'. Praktische oefeningen .............. 
2. De analytische mechanica, (partim : 

dynamica) .................. 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De beginselen van de sterrenkunde en 

van de geodesie ............... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De beginselen van de theoretische en 

wiskundige natuurkunde .......... 
.4'. Praktische oefeningen ............ 

5. De algemene nátuurkunde (2e deel : 
elektriciteit en stralingsleer) ......... 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De kristallografie . . . . . . . . . . . . . . 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De algemene scheikunde, (partim : 

organische) • . • . • . . . . . • • . . . . . • . 

7'. Praktische oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN I 

2e Kandidatuur in de natuurkunde 

1Ytularis maandog dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdlzg zaterdag . • · Pltltzts 
r 

F. V ANMASSENHOVE 8Yz-10 8Yz-10 Plat., 22 -

F. V ANMASSENHOVE IH~-13 Plat., 22 

R. MERTENS 11~13 llYl-13 Krijgslaan, 271.S9 

R.MERTENS 45 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

l 
P. DINGENS 14~16(2) i 8~10 K.rijgslaan, 27l.S9 

P. DINGENS 105 uur/jaar Krijgslaan, 27l.S9 

P. PHARISEAU 1.0.11Yl Krijgslaan, 271.S9 

P. PHARISEAU 8~10(2) -
11%-q(l) Plat., 22 

~ 
8~10(1) 

P. MORTIER - llVl-13 (1) 10-11Yz(2) ~ Rozier, 44 

P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

W. DEKEYSER . 8Yl-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 8~10 Rozier, 44 

10-llVl(l) Krijgslaan, 271.S9 
M. VANDEWALLE 10-11~1) Plat., 22 

M.VANDEWALLE 14-18(2) (52Yl uur/jaar) Krijgslaan, 271.S4 

-

(2) =tweede halfjaar 



N -0\ 

I 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 1ïtularis 

1. Aanvulli.J::tgen van de wiskunde, 
partim : Wiskundige technieken ..... C. GROSJEAN 

1 '. · Praktische oefeningen .......... C. GROSJEAN 

2. Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : speciale functies .......... C.GROSJEAN 

2'. Praktische oefeningen .......... C.GROSJEAN 

3. Grondige algemene natuurkunde, 
partim: Atoom- en molecuulfysica .... E. BOESMAN 

3'. Praktische oefeningen .......... E. BOESMAN 

4. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : statistische fysica ........ G.ROBBRECHT 

5. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Elektrische en magnetische 
eigenschappen van de stof ........ G.ROBBRECHT 

5'. Praktische oefeningen .......... G.ROBBRECHT 

6. GrÖndige algemene. natuurkunde, 
partim : Basisbegrippen van de vaste 
stof fysica ' ·F.CARDON .............. 

6' Praktische oefeningen .......... F. CARDON 

7. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Basisbegrippen van de kernfysica .... ·A. DER UYTTER 

7'. Praktische oefeningen .......... A. DERUYTTER 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjàar 

1 e Licentie in de natuurkUb de 

(0) maandag dinsdag woensqag donderdag vrijdag 

22%u. 10-11%(1) 

22%u. 11%-13(1) 

22%u. ' 10-11%(2) 

22%u. 11 %-13(2) 

45 u. 81/z-10(1) 10-11%(1) 

3Ó u. op donderdagnamiddag 

221/z u. 81/z-10(2) 

-

22Y2 u. 81/z-10(2) 

20u. vijf dinsdag- of donderdagnamiddagen 14-18 (1) 

22%u. . 8%-10(2) 

40u. donderdagnamiddag (2) 

· 22%u. I 10-11%(2) 

30u. 14-16(2) 

~ 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 271. 
S1 

Krijgslaan, 271 

I 

Led., 35 
! 

I 

I 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 

Led., 35 

Krijgslaan, 271.S 1 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 



I FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de natuurkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaa.ts 

8. Grondige algemene natuurkunde, partim : 8V2-11 'h 
Elektronica en Instrumentatie ...... J. DEMUYNCK 45 u. (1) Led., 35 

8'. Praktische oefeningen .. .. ...... J. DEMUYNCK 120 u 14-18(1) 14-18(2) Proeftuinstr., 86 

9. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Niet relativistische quanturn 14-17 (2) .Krijgslaan, 271 
mechanica ................. C. GROSJEAN 75 u. lllf2-13 (10 weken) S9 

9'. Praktische oefeningen .......... C. GROSJEAN 30 u. 14Y2-16 Krijgslaan, 2 71. 
(le-20e . S9 
week) 

tV - 10. Aanvullingen van de analytische Krijgslaan, 271. 
-.....J mechanica .............. . . . R. MERTENS 45 u. 10-llVl(l 14V2-16(1) S9 
I 

10'. Praktische oefeningen .. . ....... R.MERTENS 45 u. Krijgslaan, 271.89 

11. Waarschijnlijkheidsrekening en de lllfz-13 Krijgslaan, 271. 
theorie der waarnemingsfouten • . .... P. DINGENS 30 u. . (1)+V2(2) S9 

11 '. Praktische oefeningen .......... P. DINGENS 15 u. llVl-13 Krijgslaan, 271. 
'h(2) S9 

' 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 



N 

00 

I 

I 

-
Leergangen 

Verplichte cursussen 
1. Fysische scheikunde . . . . . . . . . . . 

2. Aanvullingen van de wiskunde, 
partim :Groepentheorie ...... . .. 

2' Praktische oefeningen .......... 

Eén cursus te kiezen uit: 3 t.e.m. 9 
3. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 

Moderne optica en quanturnelektronica · . 

4. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Fenomenologie van de vaste stof fysica 

5. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Quanturnfysica van de vaste stof ..... 

6. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Kernfysische verschijnselen •• <i • ••• 

7. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Kernfysische methoden ......... 

8. Grondige algemene natuurkunde, 
partiro : Magnetisme ........... 

9. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Fysica van de geïoniseerde toestand ... 

· Drie cursussen te kiezen uît : 10 t.e.m. 16 
10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partiro : relativistische quanturnmechanica 

(1) = ee~te halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

.... 

N . 45 u. 

E. BOESMAN ~2V2 u 
Lo' • 

E. BOESMAN 22V2 u 

·E. BOESMAN 45 u. 8%-10(2) 
~ 

F. CARDON 45 u. 8V2-10(1) 

F.CARDON · 45 u, 8V2-10(2) 

A.DERUYTTER 45 u. 
: 

A.DERUYTTER 45 u. ' 10-llVl 

' 
G.ROBBRECHT 45 u. 14Yz-16 

P. MORTIER 45 u. 10-llV:z . ' 

C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*)· = beurtelings om de veertien dagen 

~ 

; 

-

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10-ÜVl Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, in. 
8V2-10(*) S1 

8V2-10(*) Krijgslaan, 271.S 1 

Krijgslaan, 271.81 
.. 

r 

HH 1V2(1) Led., 35 

10-11V2(2) Led., 35 

10-11~ Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

- Proeftuinstr., 86 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271. 
- S9 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

. Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 11. Theoretische en ·wiskundige natuurkunde, 
Krij~~laan, 271.59 partim : lage energie kernfysica ....... P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) 
-

, 12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie van de vaste -
stof ................... " · ... P. PHARISEAU 45 u. 1~1Ph Krijgslaan, 271.59 

13. Theoretische en wiskundige natuurkunde, -
partim : klassieke .velden theorie ....... C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) Krijgslaan, 27l.S 9 

14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

N 

partim : Quanturntheorie der velden met 
.1Q-13(2) in~egrip van de quanturnelektrodynamica . C. GROSJEAN 45 u. Krijgslaan, 271.59 

...... 
-.!:> 15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, -

partim : Veeldeeltjesproblemen : 
vaste stof ................. P. PHAIUSEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan, 271.59 

16. Theo~etische en wiskundige natuurkunde, ~ 

partim : Veèldeeltjesproblemen: '· 
I 

kernfysica ................. ..... P. PHARISEAU 45 u. 14-17(2) Krijgslaan, 27l.S 9 

Eén cursus te kiezen uit.- a t.e.m. f -
• I 

a. Kristallografie ............... W. DEKEYSER 30 u. 10-11 KriJgslaan, 271.51 : 

b. Elektrotechniek ............. M.VAN I 

WORMHOUDT 30 u. 11Vz-12Vz Plat., 22 
.. 

Spectroscopie en astrofysica P. DINGENS 30 u. 
~ 

15-16 Krijgslaan, 2 7l.S 9 c. . ...... -

d. Radioactieve verschijnselen , 
-

... partim : fysica .............. A.DERUYTTER 30 u. 11 Yz-12Vz Proeftuinstr., 86 j 

Radioactieve verschijnselen, 10Vz-12Vz 
., 

I 
e. 

partim : chemie .............. J. HOSTE 30u. (2) Plat., 22 
-- ----

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



N 
N 
0 

I 

Leergangen 

f. Statistische mechanica ........... 

Eén grondige cursus te kiezen uit : 
1. De wiskundige natuurkunde, partim : 

Quanturntheorie der velden . ...... 
1' Praktische oefeningen ........... 

2. De wiskundige natuurkunde, partim : 
Veeldeeltjespro biemen ........ ....... 

2' Praktische oefeningen - ......... 

~ 

(O) = totaal aantal uren per jaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting . 
Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. PHARISEAU 30u. 15-17(1) Krijgslaan, 2 71.S 9 

I . . 

- Krijgslaan, 271. 
C. GROSJEAN 15 u. S9 

C: GROSJEAN 120u Krijgslaan, 271.S9 

P. PHARISEAU 15 u. Krijgslaan, 27l.S9 

P. PHARISEAU 120u J ' Krijgslaan, 2 71.S 9 

. 

' 

I 

(1) =eerste halfjaar 



N 
N 

. 
' 

Leergangen 

.... 

Verplichte cursus : 
1. Fysische scheikunde . . . . . . . . . . . 

Drie cursussen te kiezen uit 2 t.e.m. 8: 
2. Grondige-algemene natuurkunde, partim : 

Moderne opticéJ en quanturnelektronica 

3. Grondige algemene natuurkunde, 
partim: Fenomenologie van de vaste 
stof fysica ...... . ......... 

4. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Quantumfysi~a van de vaste stof ..... 

5. Grondige algemene natuurkunde, partim: 
Kernfysische verschijnselen . . . . . . . . 

6. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Kernfysische methoden . . . . . . . . . . 

7. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Magnetisme ........... 

8. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Fysica van de geïoniseerde toestand ... 

Eén cursus te kiezen uit 9 t.e.m. 15: 
9. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partim : relativistische quanturnmechanica 

10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : lage energie-kernfysica ..... 

~ 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde: experimentele richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N . 45 u. 10-11% Krijgslaan, 2 71 

... 

E. BOESMAN 45 u. 8%-10(2) 8%-10(2) Krijgslaan, 27l.S9 

F. CARDON 45 u. 
~ 

8%-10(1) 10-11%(1) Led., 35 

F. CARDON 45 u. 8%-10(2) 10-11%(2) Led., 35 

A.DERUYTTER 45 u. 10-11% Proeftuinstr., 86 

/ 
A.DERUYTTER 45 u. 10-1Ph Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 45 u. 14%-16 Proeftuinstr., 86 

P. MORTIER 45 u. 10-11% Rozier, 44 

C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) Krijgslaan, 27l.S9 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan, 271 .S 9 
- ·---- ---

(2) = tweede halfjaM 



N 
N 
N 

I 

~ .•. : 

Leergangen 

"' 

11. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Quanturntheorie van de vaste 
s.tof ..................... 

12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim .; Klassieke veldentheorie ..... 

13. Theoretische en wiskundige natUurkunde, 
partim: Quanturntheorie der velden met 
inb~grip van de quanturnelektrodynamica 

14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Veeldeeltjesproblemen: vaste 
stof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Veeldeeltjesproblemen : 
kernfysica ................ 

Eén cursus te kieien uit a t.e.m. f: 

a. Kristallografie . ............. 
~ 

b. Elektrotechniek ............. 

c. Spectroscopie en astrofysica . ... ·-... 

d. Radioactieve verschijnselen, 
partim : fysica ............. 0. 

e. Radioactieve verschijnselen, 
partim : chemie .............. 

' 

f. Statistische mechanica .......... 
( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

P. PHARISEAU 45 u~ 10-ÜV2· Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan; 2 71. 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) S9 

Krijgslaan, 2 71. 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) S9 

- ; 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) . Krijgslaan, 27l.S9. . 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(2) Krijgslaan, 271.S9 

-
W. DE KEYSER 30 u. 10-11 Rozier; 44 

M. VAN-
WORMHOUDT 30u. 11Yz-12Yz Plat., 22 

P. DINGENS 30u. 15-16 Krijgslaan, 271.S9 
-

A. DERUYTTER 30 u. 11Yz-12% Proeftuinstr., 86 
- . 

10%-12% 
J. HOSTE 30u. (2) Plat., 22 . 
P. PHARISEAU 30 u. 15-17(1) Krijgslaan, 27l.S9 

( 1) = eerste halfjaar 



N 
N 
w 
I 

-"' -

-~ 

Leergangen 
.. 

Eén grondige cursus te kiezen uit . 1 t.e.m. 4 ~ 

1. Experimentele natuurkÜnde, partim : 
vaste stof fysica ... . ......... 

1' Praktische oefeningen .......... 

2. Experimentele natuurkunde, 
partiro : kernfysica ............ 

2' Praktische oefeningen ...... . ... 
3. Experimentele natuurkunde, 

partiro : magnetisme ........... 

3' Praktische oefeningen .......... 
4. Experimentele natuurkunde, partiro : 

fysica van de geïoniseerde toestand ... 
~ 

4' Praktische oefeningen .......... 
--· -

(O) = totaal aantal uren per jàar 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 
(' 

Titularis (0) maandag i dinsdag I woensdag I donderdag! ~jdag I zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 2 71. 
W. DEKEYSER 15 u. S1 

W.DEKEYSER 120 u. Krijgslaan, 271.S1 

A.DERUYTTER 15 u. I I 114-15 (1) 1 - r Proeftuinstr., 86 

A. DER UYTTER 120 u. Proeftuinstr:, 86 
~ 

G.ROBBRECHT 15 u. Proeftuinstr., 86 

G. ROBBRECHT 120 u. Proeftuinstr., 86 
-

P._MORTIER 15 u. 
~ 

Rozier, 44 

120 u. Rozier, 44 P. MORTIER 
~ 



N 
N 
~ 

I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
.... 

Aggregaat H.S. 0. in de natuurkunde 
·' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (+) .... ' K. DE CLERCK -
3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE (tien lessen van 1Vz_u.) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : natuurkunde (*) .......... G.ROBBRECHT 14-15%(1) 

, 

.. 

I 
? 

. 
' 

(*) = te volgen tijdens cie 2e licentie ' 
(+)=wordt om de tweejaar gegeven: wel in 1974-1975 
(1) ::;: eerste halfjaar 
( 0 ) =wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1974-1975 

'\..... . 
vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 . 

Led., 35 

~ 

\ 

~ 

' 
' 



N 
N 
VI 

' 

Leergangan 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De alge~ene natuurkunde (1e deel) ..... 
3~ Praktische oefeningen .... · ........ 
4. De algemene scheikunde, partim : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4~ Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen van de analytisèhe meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (1e deel) . . . . . . . . . 

5: Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 

6: Praktische oefeningen(*) . . . . -~ ..... 
' 

-
, 

(1) =eerste halfjaar 
(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH llYz-13(1) Blandijnberg, 2 

N • llYz-13(2) Blandijnberg, 2 

G.ROBBRECHT llYz-13(1) 1Q-11Yz(i) lll/z-13(1) Led., 35 

G.ROBBRECHT 14-18(1) Led., 35 

8Yz-10 
Z. EECKHAUT 8l/z-10 (1)of(2) 1Q-lll/z(1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 14-18 Led., 35 

8Yz-9Ih(1) 
' E. BOESMAN lOl/z-11 l/z(2) Led., 35 

_,_.,. 

E. BOESMAN 14Yz-17 : ./ Led., 35 

A.HACQUAERT 1Q-lll/z(l) 11%-13(2) Led., 35 

A. HACQUAERT . 60 uur/jaar Rozier, 44 

..... 

(2) =tweede halfjaar 



N 
N 
0\ 

I 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur· in de scheikunde 

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

1. De algemene natuurkunde (2e deel) •• I G. ROBBRECHT 

1 '. Praktische oefeningen . . . . . . 

2. De algemene scheikunde, partim : 
organische . . . . . . . . . . . . 

2'. Praktische oefeningen . . . . . . 

3. De beginselen van de analytische meetkunde , 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

G.ROBBRECHT 

M.VERZELE 

M.VERZELE 

lytische mechanica (2e deel) ......... I E. BOESMAN 

3'. Praktische oefeningen ............ I E. BOESMAN 

4. De beginselen van de plant- en dierkundige 
algemene biologie ..... · ......... I J. HUBLÉ 

4'. Praktische oefeningen ' . . .•• J. HUBLÉ 

5. De kristallografie . . 

· 5'. Praktische oefeningen 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . 

W.DEKEYSER 

W.DEKEYSER 

A. HACQUAERT 

6'. Praktische oefeningen ............ 1 A. HACQUAERT 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

10-11%(2)1 8%-10(2) 

10.11%(1) 

14-15 

15-17 

81/z-10 

11%-13(2) 

8%-11%(2) 
14-18(2) 

14-18(2) 

1().11 1/2(1) 

81/2-10 

81/z-11%(1)1 1().13(2) 

llVz-13(2) 

8%-11%(2) 
14-18(2) 

8%-10(1) 

1().11%(1) 

14-18 

geologische excursies (tot 30 u.) 

8Yz-10 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

· Krijgslaan, 271 

I . ' 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, ~4 

. Led, 35 



N 
N 

. -..J 

I 

-

Leergangen 

1. De algemene anorganische scheikunde 
(le deel) ...................... 

1'. Praktische oefenin~n ............. 

2. De algemen organische· scheikunde 
( 1e deel) (0 ) .................... 

2'. Praktische oefeningen .............. 

3. De fysische scheikunde (le deel) ...... 

3'. Praktische oefeningen .............. 

4. De analytische scheikunde (1e deel : 
beginselen) ................. 

4'. Praktische oefeningen ............ 
' 

5. De analytische scheikunde (2e deel : 
elektrochemische methoden) ........ 

5'. Praktische oefeningen ............ 

-

. 

,_ 

( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = cyclische leergang 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de scheikunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN DER KELEN 8%-10(2) . 8%.-10(2) Krijgslaan, 2 71 

G. VAN DER KELEN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week Krijgslaan, 271 

.• 
: Krijgslaan, 271 

M. ANTEUNIS 10%-12(2) -10%-12(2) S4bis 

M. ANTEUNIS 35 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week Krijgslaan, 271 -
N. 10-11 Yz - Krijgslaan, 271 

N. 35u. per week, van de 16e tot en met de 21e week (210 uur/twee jaar) Krijgslaan, 2 71 

J. HOSTE 11 %-13(1) 8%-10(1) Plat., 22· 

J. HOSTE 24 u. per week, van de 1e tot en met de 15e week Plat., 22 
-. 

N. 10-11 %(1) Plat., 22 I 

N. 4 u. per week, vandele tot en met de 15e week Plat., 22 

• 0 

, ·-
. . 

.. 

( 2) = tweede halfjaar 



N 
N 
00 

I 

1. 

2. 

Leerga~gen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
De algemene anorganische scheikunde 
(2e deel) ............. . 

De algemene organische scheikunde 
(2e deel) (0 ) •• -. • • • • 

2'. Praktische oefeningen . . . . . 

3. · De fysische scheikunde (2e deel) 

3'. · Praktische oefeningen ..... 

4. De analytische scheikunde (3e deel) 
instrumentale methoden • . . . . . 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 

A. De grondige algemene natuurkunde 

B. De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde . . . . . 

C. De aanvullingen van delfstofkunde en 
kristallografie . . . . . . 

D. De biologische scheikunde . . . . . 

E. 

F. 

De industriële scheikunde, partim : 
anorganische scheikunde . . · . . . 

De industriële scheikunde, partim : 
organische . . . . . . . . . . , . . 

(1) =eerste halfjaar 

\ 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Tïtu/ari'; 

G. VAN DER KELEN 

I 

M. VANDEWALLE 

• • I M. VANDEWALLE 

; IN. 

N. 

J. HOSTE 

N. 

P. PHARISEAU 
-

W.DEKEYSER 

L. MASSART 

F. BOSCH 

G.GOETHALS 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

10Vz-12 

8Vz-10 

10Vz-12(1) 10Vz-12(1) 

30 u. per week, van de 1e tot en met de 12e week. 

llVz-13 

1Yz u. per week, van de 13e tot en met de 30e week. 
(210 uur/twee jaar) 

SVz-10 

30 uur/jaar 

45 uur/jaar 

45 uur/jaar 
...:... 

30 uur/jaar 

30 uur/]aar 

Plaats 

Krijgslaan, 271 . 

-
Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 2 71 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 2 71 

Plat.., 22 

Krijgslaan, 271.89 

Krijgslaan, 271 

led., 35 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 



N 
N 
\0 

I 

' 

Leergangen 

G. _ De industriële scheikunde, partiro : 
chemische ingenieurs techniek ........ 

H. De metallurgie en metallografie ....... 
I. De radioactieve verschijnselen, partirn : 

fysica .................... 
J. De radioactieve verschijnselen, partiro : 

chemie .......•............ 

K. De macromoleculaire scheikunde ...... 
. . 

III. .GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit : 

A. De algemene scheikunde, partiro : 
anorganische, met prakt. oefeningen .... 

B. De algemene scheikunde, partiro : organische, 
met praktische oefeningen .......... 

c. De algemene scheikunde, partiro : biochemie, 
met praktische oefeningen .......... 

D. De analytische scheikunde, met 
praktische oefeningen ...... , ...... 

E. De fysische scheikunde, met 
praktische oefeningen . . . . . .~ . . . . . . 

(2) =tweede halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 

Titularis maandag dinsdag 'rVOensdag donderdag vrijdag -zaterdag Plaats 

: 
G. GOETHALS 

/ 

30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

A. DESY 10-11 Yz Plat., 22 

A. DER UYTTER 11 Y:z-12% Proeftuinstr., 86 
' 

10%-121/:z 
J. HOSTE (2) Plat., 22 

G. GOETHALS 8%-10 
.. (40 weken} Krijgslaan, 271 

.~ 

Z. EECKHAUT 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

M.VERZELE 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 2 71 

L. MASSART 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

J 

J. HOSTE 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Plat., 22 

N. 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 2 71 

·' 

I 
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F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 

~ggregaat H.S.O. in de scheikunde 

Leergangen -~ -Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST ~7-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK i 
~ 

3. De alge men~ methodenleer ( ++) ....... J. HOSTE 16%-18 
; 

tien lessen 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die tien lessen •. 
voorkomen op het programma der athenea, 
partiro : scheikunde (0 ) .. ·-- ....... J. HOSTE 8%-10 

4'. Praktische oefeningen .. • . ......... J. HOSTE • 1e lic. : februari en maart 
2e lic. : november en januari 
inschrijven vóór 15 oktober 

.. 
~ -

\ . 
- - -

. ~ 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
( 0 ) =te volgen tijdens de 1e licentie, examen na de 2e licentie 

I 
( +) = wordt om de twee jaar gegeven : . wel in 197 4-19 7 5 
(++)=wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1974-1975 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg; 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Atheneum 

Lyceum 

,.-

- . . . 

\ 
~ 

-



N 
w -. 

~ Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim :-
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De algemene natuurkunde (1e deel) ..... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De algemene scheikunde, partim : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4'. Praktische oefeningen . ........... 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (1e deel) . . . . . . . . . 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. :oe beginselen der plantkunde (le deel: 

systematiek en morfologie) ......... 
6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 

7'. Praktische oefeningen ............ 

(*) = naargelang de groep 

-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

/ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH 1Ph-13(1) Blandijnberg, 2 

N • 11%-13(2) Blandijnberg, 2 
·:;," 

G.ROBBRECHT 1Ph-13(1) 10-11%(1) 1f%-13(1) Led., 35 

G.ROBBRECHT 14-18(1) Led., 35 

I 8%-10 
Z. EECKHAUT . 8%-10 (1) of (2) 10-11V2(1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 120 uur/jaar(*) Led., 35 

8%-9%(1) 

E. BOESMAN lOVl-11 Y2(2) Led., 35 

E. BOESMAN 14%-17 Led., 35 

. 
J. MATON 8'/z-10(1) 8%-10(1)' Led., 35 

J. MATON . 14%-17 Led., 35 

A. HACQUAERT 10-111'2(1} 11%-13(2) Led., 35 

A. nACQUAER T 120 uur/jaar(*) Rozier, 44 
-

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

I 
I Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... G.ROBBRECHT 10-11%(2) 8%-10(2) . 11%-13(2) 

1'. Praktische oefeningen ............ G.ROBBRECHT 14-18(2) 

2. De algemene scheikunde, partim : 
organische . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE 10..1Ph(1) 10-11%(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ M. V ANDEWALLE 14-18(2) 

3. De beginselen van de analytische meetkunde, 
' van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

lytische mechanica (2e deel) ......... E. BOESMAN 14-15 

3'. Praktische oefeningen ·. . . . . . . . . . . . E. BOESMAN 15-17 

4. De beginselen der dierkunde . . . . . . . . . L. DE CONINCK 10-11%(1) 10-11%(1) 11%-13(1) 

4'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-17(1) 

5. De beginselen der plantkunde (2e deel : 
fysiologie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. MATON 11 %-12%(1). 11 %-12%(1) 11 Vz-12%(1) : 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 11%-13(2) 8~10(1) 

6'. Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT geologische excursies (tot 30 u.) 
__ L___, 

(1) = eerste halfjaar . (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 27l.S4 

-
Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35-

Led., 35 

Led., 35 
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Leergangen 

1. De analytische scheikunde . . . . • . . . . . 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

2. · De fysische aardrijkskunde ....... ·-· 
2'. . Praktische oefeningen ............ 
3. De petrografie ................ 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De stratigrafische paleontologie, 

zoölogisch gedeelte ............. 
4'. Praktische oefeningen ............ 
4". De stratigrafische paleontologie, 

plantkundig gedeelte ............ 
5. De aardkunde ................ 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De kristallografie .............. 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De delfstofkunde . . ............ 
7'. Praktische oefeningen ...... . ..... 
8. Praktische oefeningen in de aardkundige 

opnamen .................. 

(1) = eerste halfjaar 

, 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

-
1 e Licentie in de aard- en delfstoftrunde 

Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Ploats 

-
N. 11%-13(1) 8%-10(1) Plat., 22 . . 

N . 10-12(1) 14-18(1} 10-11%(1) 
14-18(1} SYz-12(1) Plat., 22 

R. TA.VERNIER 1().11% Rozier, 44 

R. TA VERNIER ' · 14%-16 Rozier, 44 

A.HACQUAERT 14%-16 Rozier, 44 

A. HACQUAERT 16-17% Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 8Yz-10 Rozier, 44 

J. DE HEIN ZELIN 14-15% Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 10-11%(1} Rozier, 44 

R.MARECHAL 10-11% Rozier, 44 

R. MARECHAL 14%-17%(2) Rozier, 44 

W. DEKE.YSER Slh-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 9-10 Rozier, 44 

W. DEKEYSER 10-12(2} Rozier, 44 

W.DEKEYSER op afspraak 30 uur/jaar Rozier, 44 

90 uur/jaar excursies . 
R. TA VER~IER en veldwerk op afspraak Rozier, 44 

/' 

(2) = tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

\ i 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
.• 

1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER 9-10 

1'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 
. . 

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 uur/jaar) 

5. De toegepaste aardkunde W. DE BREUCK . . UY:z-13 .......... (20 weken) 

5'. Pr~ktische oefeningen ............ W. DE BREUCK 45 uur/jaar. op afspraak -
--- -- L._ --

( 1) = eerste halfjaar 

zaterdag _ Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 J 
Rozier, 44 ! 

i 

Rozier, 44 
I 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis maandag I di~sdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

' 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER op afspraak : 45 Our/jaar 

1 '. Praktische oefeningen ............ R. T AYERNIER op afspraak : 120 uut/jaar 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte ............ J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN op afspraak : 120 uur/jaar 

2". De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEIN ZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2'". Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN op afspraak : 120 uur/jaar 

3. De zuivere aardkunde ............ R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MARECHA~ op afspraak : 120 uur/jaar 

4. De toegepaste aardkunde •• ll ••••••• W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar 

' -

' - /" 

) 
• ' : 

.. -
I 

-

~ 

~ -zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. Rozier, 44 

Rozier, 44 

- Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

_Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis mzandag I dinsdag I woensdag I donderdag] vrijdag I zaterdag 

< 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: -Twee cursussen .te kiezen uit : ~ 

1. Geofysica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar 

2. Geofysische prospectie ........... W. DE BREUCK I I I 1 14-16(2) 1 

2'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar 

3. Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 ~ur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ N. op afspraak : 30 uur/jaar 

4. Luchtfoto-interpretatie ........... W. DE BREUCK I I 114-16(2) 1 I 
4'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar 

5. Sedimentologie . . . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar 

5'. · Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar 

6. Hydrogeologie ................ W. DE BREUCK ~14-16(1) 1 I I I 
6'. · Praktische oefe}\ingen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar 

7. Micropaleontologi~ . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak :· 30 uur/jaar 

7'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak: 30 uur/jaar 

8. Bodemkunde · ................ R. TA VERNIER op afspraak : ~0 uur/jaar 

8'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER op afspraak : 30 uur/jaar 

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
I 

Rozier, 44 I 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN -
" -

2e licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag· dinsdag · woensdag donderdag · vrijdag 

I ~ . 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De kristallografie .............. W.DEKEYSER op afspraak: 15 uur/jaar 

r. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

2. De petrografie ................ A. HACQUAERT 14%-15% 

2'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT 15Y2'"16% 

3. De aardkunde ................ R. MARECHAL 9-10 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MARECHAL 14-16(1) 

4. De delfstofkunde .............. W.DEKEYSER op afspraak: 15 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen ............ ·, ..... R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

6. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK 9-10 

6'. Praktische oefeningen ............ W. DEBREUCK 10-11% 

.. 
P' 

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 2 71 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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' F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

"' 2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen • ., 

Titularis · maandag I dinsdag .I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag · 
' 

.. 

-
11. GRONDIGE CURSUSSEN: 

1. De zuivere aardkunde ............ R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

1 '. ·Praktische ~feningen ............ R. MARECHAL op afspraak : 120 uur/jaar 
-

2. De delfstofkunde .............. W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 

2'. Praktische oefenmgen ............ W. DEKEYSER op afspraak: 120 uur/jaar 

3. De petrografie ................ A. HACQUAER T op afspraak : 45 uur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT I op afspraak : 120 uur/jaar 

4. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar , 

5. De kristallografie .............. W.DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar 
-

5'. Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

zie p. 236. I 
L 

- -
T 

- -

·• 

....... _-.. - -

- . 

. 

Plaats 

,Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijg~laan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 
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Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (led.) 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de infinitesimaalanalyse (le deel) .... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de plantkunde (le deel : 

systematiek en morfologie) ....... ... 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Beginselen van de· delfstofkunde : ...... 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. Beginselen van de algemene scheikunde ... 
7'. -Pr~ktische oefeningen ............ 
8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 

menselijke aardrijkskunde, 1e deel met 
inbegrip van praktische oefeningen(*) .... 

9. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 1e deel ....... 

9'. Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Titularis mzandag dinslbg woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH 11%-13(1) Blandijnberg, 2 
7 

N • llllz-13(2) Blandijnberg, 2 
F.CARDON - lll!z-13(1) llllz-13(1) Led., 35 
F. CARDON 14-18(1) (61Yz uur/twee jaar) Led., 35 

8Vz-9llz(1) 
J. THAS 10Vz-ll Yz( 2) Led., 35 
J. THAS 14llz-17 Led., 35 

J. MATON 8Vz-10(1) 8llz-10(1) Led, 35 
J. MATON 14llz-17 Led., 35 
.A.HACQUAERT 10-111/z(l) llVz-13(2) '" Led., 35 
A. HACQUAERT 60 uur/jaar (in groepen) Rozier,44 
M. DE SMET 10.1 H'z(1) 1 ().11 llz(l) Plat., 22 
M. DE SMET 14-17(1) Plat., 22 

F. SNACKEN 16-18 Coupure, 575 

R. TAVERNIER 10-ll'h(1) Rozier, 44 
R. TAVERNIER 10-lll!z(2) Rozier, 44'-

~ 

(2) =tweede halfjaar 
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.. F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 
./ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De próefondervindelijke natuurkunde(2e d.) . F.CARDON 8%-10(2) 11%-13(2) 

1'. Praktische oefeningen ............ F.CAROON 14-18(2) (67% uur/twee jaar) 
2. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de inïmitesimaalanalyse (2e deel) ... J. THAS 14%-15%(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15%-17%(1) 

3. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . L. DE CONINCK 10.11V2(1 10.11%(1) 11%-13(1) 

3'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-17(1) 

4. Beginselen van de plantkunde (2e deel : 
fysiologie) .................. J. MATON 11 1/z-12%(1) 11 Vz-12V2(1) . 11 %-12( 1) 

5. Beginselen van de aardkunde en van de fysisëhe 
aardrijkskunde . . • . • . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 11%-13(2) - 8%-10(1) 

5'. -Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.} 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek , 
in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde • . . . . . . . . . . . . . . . A. VERHULST 9-11 

7. Inleiding tot tie aardrijkskunde, partim : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) . • . . . • F. SNACKEN 16-18 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 2e deel ....... R. TAVERNIER 14-15%(1) 

8'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 14-15%(2) 

-

' 

, 

(ij = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., ·35 

Blandijnberg, 2 

èoupure, 57 5 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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Leergangen 

1. De wiskundige aardrijkskunde . .. . . . .. . .. 

1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De fysische aardrijkskunde (*) ....... 
2'. Praktische oefeningen (*) .......... 
3. De aardrijkskunde van planten en dieren, . 

partim : de aardrijkskunde van de dieren .. 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De aardrijkskunde van planten en dieren, 

partim : de aardrijkskunde van planten ... 
4'. -Praktische oefeningen ............ 
5. De menselijke aardrijkskunde (1e deel) (*) 

5'. Praktische oefeningen (*) .......... 
6. De aardrijkskunde der streken (1e deel) ... 
6'. Praktische oefehingen ............ 
7. De economische aardrijkskunde (1e deel) (*) 

7'. Praktische oefeningen (*) · . . . • . . . . . . 

8. De staathuishoudkunde ........... 
9. Een overzicht der statistiek ......... 

L__ 

(1) = eerste halfjaar 
(*)-; cyclische leergang 

- FACULTEIT VAN. DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aardrijkskunde . 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaa,ts 

P. DINGENS 8%-10 8%-10 Krijgslaan, 271.89 

P. DINGENS 1(}.11Yz(2) Krijgslaan, 27l.S9 

R. TAVERNIER 1(}.12 Rozier, 44 

' 15-17 Rozier, 44 R. TAVERNIER 

J. HUBLÉ 16*'-17%(1) . 14-15Yz(1~ Led., 35 
~ 

J. HUBLÉ 15%-18%(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 16~-17Yz(2) 14-15Yz(2' Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 6 dagen veldwerk en excursies (2) 

L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

L. DESMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

F. SNACKEN 8~10 Coupure, 57 5 

F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

L. DE SMET 1(}.11Yz Blandijnberg, 2 

L. DESMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

A. VLERICK 81/:r-10(2) 11~13(1) Plat., 22 

H. PICARD 1(}.11Yz Univ., 8 
, __ -- - ·--- · -------- - · --

(2) = tweede halfjaar 



N 
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Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde (2e deel) (*) . . . 

1'. Praktische oefeningen(*) .......... 
2. . De menselijke aardrijkskunde (2e deel) (*) 

2'. Praktische oefeningen (*) .......... 
3. De aardrijkskunde der streken (2e deel) ... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De economische aardrijkskunde (2e deel) (*) 

4': Praktische oefeningen(*) .......... 
II. GRONDIGE CURSUSSEN : 

één cursus, te kiezen uit : 
A De fysische aardrijkskunde . . . . . . . . . . 

B. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van dieren, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

C. De aardrijkskunde vail planten en dieren, 
partim :de aardrijkskunde van de planten .. 

D. De menselijke aardrijkskunde ........ 
E. De aardrijkskunde der streken ........ 
F. De economische aardrijkskunde ....... 
G. De fysica van de aardbol en de meteorologie 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de aardrijkskunde -,. 

Titulllris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdllg zaterdag Plaats 

. 
R. TA VERNIER 1~12 Rozier, 44 

R. TAVERNIER 15-17 Rozier, 44 

L. DE SMET - 16-18 Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

F. SNACK.EN 8%-10 Coupure, 575 

F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

L. DE SMET 1~11% ' Blandijnberg; 2 

L. DE SMET .14-16(2) 
' Blandijnberg, 2 

R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

1-

J. HUBLÉ 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

L. DE SMET 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

F. SNACKEN 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

L. DESMET 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Blandijn berg, 2 

P. DINGENS 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, 271.S9 

-
(2) = tweede halfjaar 
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~ 
VJ 

I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregäat H.S. 0. in de aardrijkskunde 

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 : aardrijkskunde (*) . . . . • . . . 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 

Titularis 

R. VERBIST 

K. pE CLERCK 

J. HOSTE 

F. SNACKEN 

( +) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 197 4-197 5 
(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1974-197 5 

maandag 

--; 

9-10(1) I 
I 

I. 

-

17-19(1) 

tien lessen van 1 Yz u. 

1 
I I 

vrijdag zaterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 
---

I I Plat., 22 

I I 
Coupure, 575 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de biologie 
' 

Leergangen 1ftularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plalzts 

I 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH lPh-13(1) ~landijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 1H~-13(2) Blandijnberg, 2 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (1e d.) F.CARDON lllh-13(1) 11 Y2-l3(1) Led., 35 

3.~ Praktische oefeningen ............ F.CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

4. · Beginselen van de analytische meetkunde en 8lh-9lh(1) 
N 

t 
I 

van de infmitesimaalanalyse (le deel) ... J. THAS 10%-11 Y2(2) Led., 35 

4' Praktische oefeningen ............ J. THAS i4~17 Led., 35 

5. Beginselen van de dierkunde (1e deel: 1().11~(1) 1().11~(1) ·uv2-B(l) 
inverte bra ten) ................ L. DE CONINCK (van de 1e tot en met de 1 Oe week) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen ............. L. DE CONINCK 14-18(1) Led., 35 

6. . Beginselen van de plantkunde (le deel: 
systematiek en morfologie) ......... J. MATON 8lh-10(1) 8lh-10(1) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ J. MATON 14lh-16~ Led., 35 

7. Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . A. HACQUAERT 10-11Y2(1) Led., 35 

7'. Praktische oefeningen ............. A. HACQUAERT 30 uur/jaar (in groepen)' Rozier, 44 

8. Algemene scheikunde, partiro : 8lh-10 
anorganische . • . • . . . . • . . . . • . . . Z. EECKHAUT 8lh-10 . (1) of (2) 10.11~1) Led., 35 

8'. Praktische oefeningen(*) .......... Z. EECKHAUT 120 uur/jáar Led., 35 
I 

' \ 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = DUIFlang de groep 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2é Kandidatuur in de biologie 

· Leergangen 'Iïtulllris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) F.CARDON 8Vl-10(2) 11~13(2) 

1'. Praktische oefeningen ............ F.CARDON .14..18(2) (67Yz uur/twee jaar) 

2. Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de ~mitesimaalanalyse (2e dee~). . . . . J. THAS 14V2--15Yz(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15V2--17Yz(l) . 

3. Beginselen van de plantkunde (2e deel : llV2--12Yz lllh-12Yz 11Yz-12Yz 
fysiologie) .................. J. MATON (van de 1e tot en met de 10e week) 

3'. Praktische oefeningep (*) . . · . .. • . . . . . . J. MATON 14V2--16Yz 

4. Beginselen van de ·aardkunde en van de fysische 
aardrijkskunde ..•... _ ....• ~ •.•. A. HACQUAERT 1 ().11 Yz(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 

5. Algemene scheikunde (partim: organische) M.VERZELE 1().11 Vl(1) 10.1Ph(1) 1().11Yz(1) 

5'. Praktische oefeningen ............ M.VERZE:LE 14-18(1) 

6. Beginselen van de dier kunde 2e deel : 
vertebraten .... -............. L. DE CONINCK 10.1Ph(3) 1().11Yz(4) llYz-13(4) 

6'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-18(1) 

7. Aanvullingen van de dierkunde ....... A.COOMANS 81h-9Yz 

7'. Praktische oefeningen ............. A.COOMANS 14-18(2) 

8. Aanvullingen van de plantkunde, partim : 
systematiek en morfologie, m~t inbegrip 
van de. praktische oefeningen ........ J. MATON Blh-10(2) 

9. Aanvullingen van de plantkunde, partlm: 
Fnetica ................... 1. MATON Blh-1 ()lh( 2) 

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

( 1) = eerste halfjaar 
(*) = naargelang de groep. 

(2) =tweede halfjaar 
(3) = (van de 11e tot en met de 15e week) 

(4) =(van de lle tot en met~ 25e ~k) 

.. 

Pltlat~ 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Léd., 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 271 

L~d., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
--------



N 
~ 
0\ 

I 

Lee; gangen 

1. _ De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde, le deel ............ 

1'. Praktische oefeningen . . .......... •· . 

2. De morfologie der dieren, partim : 
weefselleer en embryologie ......... 

2'. Praktische oefeningen ......... .... 
3. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiologie .................. 
3'. Praktische oefeningen ............ 

4. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie .................. 

4' Praktische oefeningen ............ 

5. De fysiologie der dieren, partiin : bijzondere 
biochemie .................. 

6. De fysiologie der dieren, partim : genetica 

· ( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

' 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN . 
le licentie in de dierkunde ' 

Titularis maandag dinsdag woensdag _donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
L. DE CONINCK -· 81A-9~ Led., 35 

L. DE CONINCK elke namiddag van de 1 Oe tot en met de 14e week 
3 (90 uur/jaar) Led., 35 
~ _,. 

= 
K. DIERICKX 

- ~ 9-11 Godsh., 4 (JQ 

< 
K. DIERICKX 0 11-13 Godsh., 4 0 ... 

0" 
(11 

G. VANGREMBERGEN 
;:T 

1(}.11% Led., 35 · -· 0 s:: 
p. 

elke namiddag van de le tot en met de Se week G. VAN GREMBERGEN g 
< (90 uur/jaar) Led.~ 35 
0 
0 ... 
(11 

L. MASSART >! 8%-10(1) Led., 35 (') 

L. MASSART 
E; 

elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week ~- (30 uur/jaar) Le$1.; 35 
I 

I 

L. V ANDENDRIESSCHE , ' 8%-10(2) Led., 35 

J. SCHELL 8Yz-% Led., 35 

0 
"'~ 

<: . 
' 

~ 



N 
..J::o. 
-...l 

I. 

Leergangen 

• 6'. Praktische oefeningen ............ 

7. De o.ecologie der dieren met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde ........... 

7'. Praktische oefeiiingen ·. . . . . • . . . . . . 

8. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partiro : stelselmatige 
dierkunde deel :invertebraten ........ 

8'. Praktische oefeningen ............ 

9. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partiro : stelsel-
matige dierkunde, deel :vertebraten .... 

9'. Praktische oefeningen ............ 

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleon fologie, partiro : 
dierlijke paleontologie . . . . . . • . • . . • 

F ACUL TElTVAN DE WET~NSCHAPPEN 
·-

l le Licentie in de dierkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

J. SCHELL elke namiddag Vllll de Se en de 9e week 
(30 uur/jaar) Led., 35 

J. HUBLÉ = 1Qih-1Ph Led., 35 

J. HUBLÉ 
I» 
§ elke namiddag van de 24e en de 25e week 
if (30 uur/jaar) 

(IQ 
één week veldwerk Led., 35 < 

0 
~ 
a' -~ 
~ 

A.COOMANS 0 9*-lOYz Led., 35 
= 

A.COOMANS ~ elke namiddag van de 15e tot en met de 20e ·week ::s 
~ (80 uur/jaar) Led., 35 
0 
1-t 

~ 
;.< 
0 

L. DE CONINCK e; 10%-llYz Led., 35 
~-

L. DE CONINCK ~ elke namiddag van de 21e tot en met de 23e week "' ( 40 uur/jaar) Led., 35 

814-9* l· l 1 _l Rozier, 44 J. DE HEIN ZELIN -
- ----
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2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

.. FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e ·ucentie in de. dierkunde, morfologisch-systematische richting 
\ 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

. I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
De morfologie der dieren, partim : ' 

' 
ontleedkunde ................ L. DE CONINCK JPh-13 

Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week 
(90 uur/jaar) 

De morfologie der dieren, partim : . I weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX 9-10 

Praktische oefeningen ......... " .. K. DIERICKX 2- .. 10-12 OQ 

De oecologie der dieren, met inbegrip van de < 
8 dierenaardrijkskunde ............. J. HUBLÉ g. 9-10 

Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ ::r elke namiddag van de 1e en de 2e week 
0 
c:: (30 uur/jaar) go 

De· stelselmatige dierkunde met inbegrip van = 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- < 

0 

matige dierkunde, deel: invertebraten A.COOMANS 0 
9lh-1H~ . . . .... 

(D 

Praktische oefeningen . . . . . .~ . . . . . . A.COOMANS >< elke namiddag van de 8e tot en met de lle week (') 

E; (60 uur/jaar) rA 

De stelselmatige dierkunde met inbegri'p van 
~· 
Cl.> 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- .. 
matige dierkunde, deel : vertebraten .... L. DE CONINCK 11~12Yz 

Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 12e tot en met de 14e wee}c. 
( 60 uur/jaar) 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : dierlijke 
paleontologie ................ J. DE HEINZELIN 11-12Yz (15 uur/jaar) 

Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZEUN 11-12Yz - (30 uur/jaar) . 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

God~,4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

i 

Led., 35 

Led, 35 

Led, 35 

Led., 35 

Rozier, 44 
I 

Rozier, 44 I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één grondige cursus te kiezen uit : 
De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 8-9% Led., 35 
Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 

3 (120 uur/jaar) Led., 35 
De morfologie der dieren; partim : § -
weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX p. 8-9% Godsh., 4 

~ 

Praktische oefeningen K. DIERICKX 
(1(1 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ < 
0 '(120 uur/jaar) Godsh., 4 · ~ 

De morfologie der dieren, partiin : a' 
(D 

endocrinologie . . . . . . . . .. . . . . . . . K. DIERICKX ::r' 91h-11 Godsh., 4 0 

Praktische oefeningen 
c:: 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ K. DIERICKX ~ ::s (120 uur/jaar) Godsh., 4 
< 

De stelselmatige dierkunde, partim : 0 

invertebraten L. DE CONINCK ~ 8-9% Led, 35 ................ (D 

Praktische oefeningen L. DE CONINCK :>< elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week ............ 0 
c:: (120 uur/jaar) Led., 35 t;l 

De stelselmatige dierkunde, partim: (ij ' 
(I} 

verte bra ten ................. L. DE CONINCK 9%-11 Led, 35 
Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) Led., 35 
De stelselmatige dierkundê'; partim : 
dierlijke paleontologie ............ J. DE HEINZELIN 8-9Yz Rozier, 44 
Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN elke n~middag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) Rozier, 44 
De stelseltnatige dierkunde, partim : I 
oecologie .................. J. HUBLt . 45 uur/jaar Led., 35 
Praktische oefeningen ............ J. HUBLt 120 uur /jaar Led., 35 

- --· - - --- ·--
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FACULTEITVAN DE WETENSCIJAPPEI\T 
.. 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 
~ .. 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

één cursus te kiezen uit : - . -
' Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

.., Parasitologie ................. G. VAN GREMBERGl;:N 
·~ 30 uur/j~ar 
.... 

Endocrinologie K. DIERICKX = 18-19 ............ . .. 0 
>< 
Q) 

Ne ma tologie A. COOMANS 
.... 

18-19 ......... .. ....... -· 0 
0 
> 

Histochemie R.VERCAUTEREN s:: 30 uur/jaar ................. Q) 

'Ó 

Natuurbehoud J. HUBLE 
g 

30 um/jaar .... . ........... 
~ 

Oecologie der planten met planten- .... l I I 0 
0 aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN > 
bO .a 

10-12(1) Bodemkunde ... . ...... . ..... J .B. AMERIJCKX s:: 
~ 
~ 

Mariene biologie N . 
e 

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

Antropologie ........... .. .... N. (R. CLIQUET) 30 uur/jaar 

een verplichte cursus uit het programma der 
2e lic. dierkunde, fysiologisch-biochemische 
richting -............... . .. . 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 
: 

Led., 35 
r 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

I 8%-10 
1 e tot 20e week Led., 35 

- Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen 

I. VERPliCHTE CURSUSSEN : 
1. De fysiologie der dieren, partim : algemene · 

fysiologie . . • . . . 

1' Praktische oefeningen . . ·. . . . . . . . . 

2. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie ..... . 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

3. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 

Titularis 

G. VANGREMBERGEN 

G. VAN GREMBERGEN 

L. MASSART 

L. MASSART 

maandag! dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag zaterdag 

10-llYz 10-llYz 

elke namiddag van de 4e tot en met de lOe week 
(135 uur/jaar) 

elke namiddag van de 1e tot en met de 3e week 
( 45 uur/jaar) 

biochemie .............•.... I L. VANDENDRIESSCHEI 9-11(1) 

3' Praktische oefeningen ............ 1 L. VANDENDRIESSCHEI I elke namiddag van dèî3e tot en met de 16e week 
( 60 uur/jaar) 

4. De fysiologie der dieren, partim : moleculaire 
biologie ................... I w. FIERS I 11-12 

4' Praktische oefeningen ...........• 1 W. FIERS I I elke namiddag van de lle tot en met de 12e week 
(30 uur/jaar) 

5. De fysiologie der dieren, partim : 
microbiologie ................ 1 J. DE LEY 9-10 

(1) =eerste halfjaar maandag voorbehouden voor excursies 

Plllats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

"Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-
11. GRONDIGE CURSUSSEN : 

één cursus te· kiezen uit : 
De fysiologie der dieren, partiro : 
algemene fysiologie ............. G. VAN GREMBERGEN lllh-13 
Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

I (1~0 uur/jaar} · 

De fysiologie der dieren, partiro : 
algemene biochemie ...... • . ...... L. MASSART 10.11% 

Praktische oefeningen ............ L. MASSART elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
(120 uu;r/jaar) 

De fysiologie der dieren, partiro : 
bijzondere biochemie ............ L. V ANDENDRIESSCHE 10.11% 

Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE elke nartriddag van de 17e tot en met de 23e week 
{120 uur/jaar} 

De fysiologie der dieren, partiro : genetica J. SCHELL 8-9% 
Praktische oefeningen ............ J.SCHELL elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar} 

De fysiologie der dieren, partiro : 
moleculaire biologie ............. W. FIERS 8-9% 

Praktische oefeningen ............ W. FIERS elke namiddag tijdens het tweede semester 
I - (120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partiro : 
microbiologie ................ J. DE LEY 8-9% 
Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) 
---- --- ------

-
Plaats 

-1.. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
~-
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F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

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

~ 

7. De fysiologie der dieren, partim 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............. C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 
~ 

8. De fysiologie der dieren, partim : 
histochemie ................. R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar 

8' Praktische oefeningen ............ R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : ...._ 

1. Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

2. Parasitologie ................. G. VANGREMBERGEN 30 uur/jaar 

3. En-docrinologie ................ K. DIERICKX I 18-19 l I I I 
4. Ne ma tologie ................. A. COCMANS I 1 I 18-19 I I 
5. Histochemie .................. R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

6. Natuurbehoud ........ ......... J. HUBLE 30 uur/jaar , 

7. Oecologie der planten met planten- I I I I 1 8Yz-1o . 
aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN (1 e - 20e week) 

8. Bodemkunde ................ J .B. AMERIJCKX I I 110-12(1) 1 I 
9. Mariene biologie . . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar 

10. Antropologie ................ N. (R. CLIQUET) 30 uur/jaar 
' 

11. één '(erplichte cursus l~Ït het programma der 
2e licentie dierkunde, morfologisch-
systematische richting ............ ~ 

( 1) = eerste- halfjaar 

·Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 



N 
VI 
~ 

I 

' 

.. 

·-
Leertpngen . 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) ........... 

1' Praktische oefeningen ............. 

2. De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie .............. 

2' Praktische oefeningen ............. 
~ 

-
·3. De fysiologie der planten, partim : 

biochemie ................... 
3' Praktische oefeningen ............. 

-
4. De fysiologie der planten, partim 

microbiologie ................. 
4' Praktische oefeningen ............. 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim : stelsel-
matige plantkunde ( thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ......... 

5' Praktische oefeningen ............. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN ÓE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de plantkunde r 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- I 

~ 

P. VAN DER VEKEN 8~-10~ Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 80 uur van de 1e tot en met de 7e week 
12-13(1) io-13(2) 

- Led., 35 . ... 

J. MATON 9~-11(1) 8%-10(1) 8~-9~(1) 'Led., 35 

J.MATON 20 uur per week van de i 2e tot en met de 21e week 
(2 wek~n vacantie af te trekken) Led., 35 

C. VAN SUMERE 11-12 11-12 Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur per week van de 8e tot en met de 11e week - (80 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 10%-12 Led., 35 

J. DE LEY 20 uur per week van de 25e tot en met de 30e week 
(80 uur/jaar) . Led., 35 

.. 

P. VAN: DER VEKEN 81/2-10~ Led., 35 
, . 

P. VAN DER VEKEN 'lQ-12 (+ 2 weken excursies) Led., 35 



N 
V. 
V. 

I 

-

LeergtJngen -
I 

6. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim: 

- paleontologie der planten ........... 
7. De oecologie der planten met inbegrip van 

de plantenaardrijkskunde ........... 
7' Praktische oefeningen ............. 

~- . 

. 

-

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Lic~tie in de plantkunde 
i' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Rlluzts 

" - & .. ~ 

~ 

J, DE HEINZELIN 10..11(1) - Rozier, 44 

P. VAN DER V EKEN 9%-11(2) 
~ 

11%-13(1) Led., 35 

-p. VAN DER VEKEN 2 weken excursies 

' 

-

: 

' 

. . 

. . 

-

. 
"..-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN \ 

2e Licentie in de plantkunde,_morfologisch-systematische richting 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 

weefselleer, embryologie) .......... P. VAN DER VEKEN 8%-10 

1' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 17-18 10-12 

2. De fysiologie der planten, partiro : 
microbiologie ................ J. DE LEY 8%-9%(1) 

2' Praktische oefeningen •• e' e' Ieee e 11 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 

~ 

10%-11 %(1) .......... 
4. De stelselmatige pla.Ïltkunde, met inbegrip 

van de paleontologie der planten, partiro : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, 
bryofyten, pteridofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 10%-12 

4' Praktische oefeningen ...... ....... P. VAN DER VEKEN 14-17 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip . .. ' .. 
van de paleontologie der planten, partiro : 
paleontologie der planten .......... J. DE HEIN ZELIN 14-15% (15 uur/jaar) 

5' P.(aktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-15% (30 uur/jaar) 

" 
" -

. -
. 

(1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led;, 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. ~· 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN . 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

II. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit : 

1. De ino~ologie der planten . • . . . • . . . • P. VAN DER VEKEN 10%-12 , Led., 35 

1' Praktische oefeningen • . . . . • . . . . . . P. VAN DER VEKEN 14-18 Led., 35 

2. De stelselmatige plantkunde, partim : stelsel
matige plantkunde, (truillofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) . . . . . . . . P. VAN DER VEKEN 8%-10 Led., 35 

1 2' Praktische oefeningen . . . . • . . . . . . . P. VAN DER VEKEN 14-18 Led., 35 
I I 
i ~ 3. De ste~lmatige plantkunde, partim : 
l -....J plantenpaleontologie . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN 10%-12 ~ozier, 44 

! I 3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN 14-18 Rozier, 44 

! 4. De stelselmatige plantkunde, partim: 
: oecologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar Led., 35 
I 

4' Pra~che oefeningen . . . . . • . . . . . • P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar · · Led., 35 

5. De stelselmatige plantkunde, partim : / 
fytogeografie . . . . . . . . . ": . . . . . . P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar . Led., 35 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P~ VAN DER VEKEN 120 uur/jaar . Led., 35 



N 
Lil 
00 

I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de p1antk1Dlde, morfologisch-systematische richting 

Leefgangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
...... 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
twee cursussen te kiezen uit :. 

1. Genetica ................... J. SCHELL 30 uur/jaar 
·-

2. Radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE op woensdag 30 uur/jaar 

3. Natuurbehoud ................ J. HUBLE 30 uur/jaar 

4. Oecologie der dieren met dieren-
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . J. HUBLE 10Vz-11% 

5. Bodemkunde ................ J.B. AMERIJCKX 10-12(1) 

6. Plantenecologie . . . . . . . . . . . . . . . L. EECKHOUT . 30 uur/jaar 

7. Plantenziektenleer J. VAN HOLDER 
. •, 

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

8. Histochemie . . . -· . . . . . . . . . . . ~ · . R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

9. Mariene biologie . . . . .. . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar 

-

'r 

- . 

~ 

( 1) = eerste halfjaar 

" 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 
-

Led., 35 ~ 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Casinopl., 24 

Rozier., 44 

I 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysiologie der planten, partiro : 14-151/z 

algemene fysiologie ............. J. MATON (1) 10-111/z(l) 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON elke namiddag van de 12e tot en met de 15e week 
(80 uur/jaar) 

2. _De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 9-10 9-10 

2' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE elke namiddag van de le tot en met de Se week 
(100 uur/jaar) 

3. De fysiologie der planten, partiro : 
microbiologie ................ J. DE LEY 9-10(1) 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag van de 8e en 9e week 
( 40 uur/jaar) 

I I 

4. De fysiologie der planten, partim :-
moleculaire biologie . . . . . . . . . . . . . W. FIERS 10-12(1) . . 

4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS elke namiddag van de 6e en· 7e week 
(30 uur/jaar) 

II. GRONDIGE CURSUSSEN: . 
één cursus te kiezen uit : 

1. De fysiologie der plaf!.ten, partim : ' 

algemene fysiologie · ............. J. MATON 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON 14-18(2) . 14-18(2) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-. --

-

led., 35 

led., 35 

led, 35 

. ~' led., 35 

Led., 35 

Led., 35 -

~ Led., 35 

.. led., 35 ~ 

9-12(2) Led., 35 

Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangf!l Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

2. De fysiologie der planten, partiro: biochemie C. VAN SUMERE 

2' Praktische oefeningen -. . . . . . . . . . . . C. VAN SUMERE . 14-18(2) . 

3. De fysiologie der planten, partirn .: 
microbiologie ................ J. DE LEY 

3' Praktische oefeningen ... ............ J. DE LEY 14-16 

4. · De. fysiologie der planten, paitim : 
moleculaire biologie ............. W. FIERS 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen " ........... W. FIERS 120 uur/jaar 

5. De fysiologie der planten, partiro : -
algemene genetica .............. J. SCHELL 45 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............ J. SCHELL 120 uur/jaar 

6. De fysiologie der planten, partiro : 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

7. De fysiologie der planten, partiro : 
histochemie ................. · R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............ R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar 

lH. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : zie [Xlg. 258. 

(2) =tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

8~10 Led., 35 

14-18(2) Led., 35 

9%-11 Led., 35 

14-16 Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

CasinopL,24 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
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Aggregaat H.S.O. in de biologie 

Leergangen Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) · R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: biologie(*) · ............ ·I J. MATON 

I 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie. 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven: wel in 1974-1975 
(1) =eerste h8ltjaar 
(

0
) = wordt om de twee jaar gegeven : niet in 197 4-197 5 

maandag dinsdag 

I I 

I 

woensdag donderdag 

17-19(1)' 

(tien lessen van' Ph u.) . 

I I I 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 
; 

Plat.,22 

I HWl-1 Ph( 1 )I Led, 3'5 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
-

1 e Licentie in de bodemkunde 

Leergangen Titularis * ' maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Algemene bodemkunde met praktische 
oefeningen over bodemanalyse ...... J. AMERIJCKX 45 u. 14-17(1) 

1' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJéKX 30 u. 17-19(1) 

2. Geologie van de bodemmaterialen . . . . . R.MARECHAL 45 u. 10-11% 

2' Praktische oefeningen ... ......... R. MARECHAL 120 u. 14-18(1) 14-18(2) 

3. Bodemmorfológie en -classificatie. I ... J. AMERIJ CKX 30 ~- 10-12(2) 

3' Praktische oefeningen I ........... J. AMERIJ CKX 60 u. 14-18(2) 

4. Fysische aardrijkskunde I ......... R. TA VERNIER 45 u. ~-12(1) 

4' Praktische oefeningen I .......... R. TA VERNIER 45 u. 14-17(1) 

5. Regionale bodemkunde I~ 
a. deel : gematigde streken, met 

oefeningen over bodemkundige opnamen R. TA VERNIER 30u. 10-12(2) 

a' Praktische oefeningen ..... ·-... R. TA VERNIER 90u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

b. deel: tropische en subtropische 
streken ................. N. (C. ~YS) 30 u. 14-16(2) 

6. Bodemmineralogie; met inbegrip van de 
micropedologie I .............. A.HACQUAERT 30 u. 9-10 

6' Praktische oefeningen I ......... A.HACQUAERT 60 u. 10-12 

7. Luchtfoto-interpretatie 
a. deel : interpretatie ........... F. SNACKEN 45 u. 9-12(2) 

a' Praktische oefeningen ......... F. SNACKEN 30 u. 14-16(2) 

b. deel : metingen ............. W. DE BREUCK 15 u. 11-12(1) 

b' Praktische oefeningen ......... W. DE BREUCK 30u. 14-16(1) 
L____ _ _ _ --

• = totaal aantal uren per jaar ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

' 

zaterdag Plaats 
~ 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

: Rozier; 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 575 

Coupure, 575 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemclassificatie 

- Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

1. Bodemgenese .............. R. TAVERNIER 30u. 9-11(1) 

1' Praktische oefeningen ..... ...... R. TA VERNIER 30 u. 11-13(1) 

2. Landevaluatie .............. N. (C. SYS) 30u. 1 0-12(1) 

' 2' Praktische oefeningen .......... N. (C. SYS) 30 u. 10-12(2) 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van J 

de micropedologie 11 .. . ........ A.HACQUAERT 30u. 1 0-12( 1) 

3' Praktische oefeningen 11 ......... A.HACQUAERT 60 u. 14-18(2) 

4. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken ................ G. VANSTEENKISTE 15 u. 

4' Praktische oefeningen .......... G. VANSTEENKISTE 30u. 

5. Bodemmorfologie en -.classificatie 11 ... J. AMERIJCKX 30u. 

5' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJCKX 60u. 

6. Fysische aardrijkskunde 11 ........ R. TA VERNIER 30u. 14-15 

6' Praktische oefeningen .......... R. TAVERNIER 45 u. 16-171fz 

7. Regionale bodemkunde 11 
a. _deel: gematigde streken, met 

oefeningen over bodemkundige opnamen R. TA VERNIER 30u. 14-15 

a' praktische oefeningen ......... R. TA VERNIER 60u. 15-17 

b. deel: tropische en subtropische 
streken ..... . .......... N. (C. SYS) 45 u. 9-12(1) 

* = totaal aan tal uren per jaar ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

-

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

f 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

14-15(1) Coupure, 533 

17-19(1) Coupure, 533 

1 0-12(1) Rozier, 44 

14-18(1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemclassificatie 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag . 
b' praktische oefeningen ........ N. (C. SYS) 30u. 14-16(2) 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

a. Bodemgenese . ............. R. TAVERNIER 45 u. op afspraak 

a' ·Praktische oefeningen .......... R. TAVENIER 120 u op afspraak 

b. Regionale bodemkunde ......... N. (C. SYS) 45 u. op afspraak 

b' Praktische oefeningen .......... N. (C. SYS) 120 u op afspraak 

c. Bodemmineralogie . ....... · .... A.HACQUAERT 45 u. op afspraak 

c' Praktische oefeningen .......... A.HACQUAERT 120 u op afspraak 

d. Bodemmorfologie en -classificatie .... J.AMERUCKX 45 u. op afspraak 

" d' Praktische oefeningen .......... 1. AMERIJCKX 120 u op afspraak 

e. Geologie van de bodemmaterialen . ... R.MARECHAL 45 u. op afspraak 

e' Praktische oefeningen .......... R.MARECHAL 120 u op afspraak 
~ 

-

.. 

• =totaal aantal uren per jaar (2) = tweed~ halfjaar 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

.Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Ro_zier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



N 
0\ 
VI 

I 

: 

~ 

I 

.. 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis ", maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Bodemgenese .............. R. TAVERNIER 30u. 9-11(1) 

1' Praktische oefeningen .......... R. TAVERNIER 30 u. 11-13(1) 

2. Landevaluatie .............. N. (C. SYS) 30u. 10-12(1) . 
2' Praktische oefeningen .......... N. (C. SYS) 30u. 10-12(2) 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 ............ A.HACQUAERT 30u. 10-12(1) 

3' Praktische oefeningen 11 • . . . • . . • • • A.HACQUAERT 60u. 14-18(2) 

4. Toegepaste biometrie, en steekproef-
techriieken ................ G. VAN STEENKISTE 15 u. 

4' Praktische ~feningen .......... G. VAN STEENKISTE 30u. 

5. Bodemchemie .............. A. COTTENIE 30 u. 10-12(1) 

5' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 60 u. 1~18(1) 

6. Bodenûysica ............... M. DE BOODT 45 u. 1~17(1) 

6' Praktische oefeningen .......... M. DE BOODT 45 u. 14-17(1) 

7. Radioagrologie · . . . . . . . . . . . . . . L. BAERT 15 u. 

7' Praktische oefeningen .......... L. BAERT 
' 

30 u. 

8. Bodemmicrobiologie ........... 1. VOETS 30 u. 

8' Pràktische oefeningen .......... 1. VOETS 15 u. 1~16(1) -
9. Pesticiden in de bodem , ........ R. KIPS 15 u. 10-12(2) 

*=totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 
- Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

1~15(1) Coupure, 533 

17-19(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

9%-10%(2) Coupure, 533 

15-17(2) Coupure, 533 

15-17(1) Coupure, 53 3 

Coupure, 533 

I 
Coupure, 533 



I - . 

IV 
0\ 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag "WWensdag donderdag 

9' Praktische oefeningen ....... . .. R. KIPS 15 u. . op afspraak 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

a. Bodemcherrûe . ................. A. COTTENIE 45 u. op afspraak 

a' Praktische oefeni~gen .......... A. COTTENIE 120 u op afspraak 

b. Bodenûysica ............. .. ... M. DE BOODT 45 u. op afspraak 

b' Praktische oefeningen .......... M. DE BOODT 120 u op afspraak 

c. Radioagrologie . . .... . .. .. .... L. BAERT 45u. op afspraak 

c' Praktische oefeningen .......... L. BAERT 120 u op afspraak 

d. Bodemmicrobiologie ... .. ....... J. VOETS 45 u. op afspraak 
-

d' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 
~ 

120 u op afspraak 
< 

' 

-
J 

.. 

* = totaal aantal uren per jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure,S33 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
. 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
-

· Coupure, 533 

~ 



N 
0\ 
-....) 

I 

.. 
Leergangen 

A. Voor de houders van het diploma van licen-
tiaat in de scheikundige wetenschappen, van 
burgerlijk scheikundig ingenieur, van schei-
kundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en voor de landbouwindustrieën : 

1. De biologische scheikunde .......... 
2. De begmselen van cytologie en embryologie . 

2' Praktische oefeningen ............ 
3. Evolutieleer ................. 
B. Voor de houders van het diploma van 

licentiaat in de dierkundige of in de 
plantkundige wetenschappen : 

4. Radio-isotopentechnieken, partim : 
radiochemie ................. 

4' ·Praktische oefeningen ............ 

5. Radio-isotopentechnieken, partiro : 
radiobiochemie ............... 

5' . Praktische oefeningen ............ 
6. Theoretische organische scheikunde ..... 

(1) =eerste halfjaar 
(5) = 1e- 10e week. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdizg donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

n . 
-

L. MASSART - 8~-10% Led., 35 

K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh., 4 
~ 

-K. DIERICKX 
. ' 

15 uur/jaar Godsh.,-4 

J. DE HEINZELIN 1().11(1) . Rozier, 44 

- ~ 

.. 
J. HOSTE 9-10(5f Proeftuinstr., 86 

J. HOSTE alle vrije uren tijdens 14e- 15e week van 2e semester 
.. (30 uur/jaar) Proeftuinstr., 86 

' 

C. VAN SUMERE 10 uur/jaar Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 10%-12%(~) Krijgslaan,27l.S4bis 

' 
----.. 

-• 



N 
0\ 
00 

I 

Leergangen 

7. Beginselen van fysische scheikunde . . . . . 
c. Voor alle studenten : 
' 8. Structuur van organische macro-moleculen 

8' Praktische oefeningen ............ 
9. Moleculaire biologie ............. 
9' Praktische oefeningen ............ 

10. Algèmene en moleculaire microbiologie ... 
1 0' Praktische oefeningen ............ 
11. Algemene genetica . . . . . . . . . . . . . . 

11' Praktische oefeningen ............ 
i 2 Aaitvullingen der biochemie ......... 

' 12' Praktische oefeningen 

(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

............ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN l 
I 

Licentie in de moleculaire biologie I 

I 

I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N . 1()1h-12~(3) Krijgslaan, 271 

J. STOCKX 8~-1()lh(2) Led., 35 

J. STOCKX. alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 uur/jaar) Led., 35 

W. FIERS 17-18V2 17-18~ Led., 35 

W. FIERS alle vrije uren tijdens 1e - 4e week van 2e semester (90 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 8~-1Qlh(2) Led., 35 -

J. DE LEY alle vrije uren tijdens Se-. 9e week van 2e semester (45 uur/jaat) Led., 35 

J. SCHELL 12-13~ 17-18~ . ~ed., 35 

J. SCHELL alle vrije uren tijdens 5e - 7e week van 2e semester (60 uur/jaar) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 17-18~ llV2-12~J) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren tijdens 10e-12e week van 2e semester 
( 45 uur/jaar) Led., 35 

(3) =eerste helft van 1e sen:tester. 



N 
0\ 
\0 

I 

1. 

2. 

Leergangen 

De regionale bodemkunde . . . . . . . . . • . 

De ontwikkeling van de natuurweten-
schappen sedert de 19e eeuw ........ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Facultatieve cursussen 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

R. TAVERNIER 14-15Yz 

J.B. QUINTYN 

' 

\ 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

Rozier, 44 

9-l()Yz Korte Meer, 9 I 

j 

' ! I ! 

I 

I 

-
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I 
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-
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,-

F ACUL TElTVAN DE WF.TENSCBAPPEN 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Seminarie over Ringen, Semigroepen en 
Grafen ............ . . . .... F. WUYTACK 45 u. 8%-10 

2. Toepassingen van de dynamica van 
vervormbare media ............ E. ENGELS 15 u. later te bepalen (2) 

3. Synthese van storingsmetboden in de 
klassieke mecllaniea ....... . .. . W. SARLET 22Y:z u. later te bepalen (3) 

4. Stabiliteitstheorie van dynamische A. VAN-
systemen ................. DERBAUWHEDE 15u. later te bepalen (1) 

5. Axiomatische opbouw van logica en F. VAN-
kJassentheorie . . ........ . ... MASSENHOVE 30 u. 15-16 

6. Mössbauer-spektroskopie en toepassingen CH.DAUWE 22% u. later te bepalen (1) 

7. Theorie van de magnetische resonantie E. BOESMAN 30u. 8Y:z-9Y:z 

8. Roosterimperfecties in halfgeleiders .... L. FIERMANS 30u. later te bepalen 

' 9. Chemische reakties aan vaste stoffen ... W. GOMES 30u. later te bepalen 

10. Roosterimperfecties in ionaire kristallen G. JACOBS 30u. later te bepalen 

11. Half geleiders ............... J. VENNIK 30 u. later· te bepalen 
/ 

12. Elektrische en fotoëlektronische eigen-
schappen van vaste stoffen ........ F. CARDON 30u. later te bepalen 

13. Theorie van het kernfissieverschijnsel .. K. HEYDE 22% u. later te bepalen (1) 

14. Theorie van de lineaire elektronen-
versneller . . . . . . . . . . . . . . . . . K. KIESEL 22% u. . later te bepalen (1) 

-

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 
{ 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

- . 

" 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
f S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

- Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Proeftuinstr., 86 
-

Krijgslaan, 2 7l.S 1 

Krijgslaan, 271.S1 

'· Krijgslaan, 2 71.S 1 

Krijgslaan, 27l.S1 

Krijgslaan, 271.S1 
I 
: 

Krijgslaan, 271. 
S1 

Proeftuinstr., 86 

" - Proeftuinstr., 86 



N 
-.....l ..... 

~ FACULmT VAN DE WETENSCHAPPEN 

' 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

15. Foton ukleaire reakties .. ......... R. VAN DE VIJVER 22Vz u la ter te bepalen ( 2) 

16. Levensduurmetingen in de kern-
spektroskopie .............. M. DORIKENS 22Vz u later te bepalen (2) 

17. Theoretische chemie (quantumchemie) D. VAN DE VONDEL 15 u. 

18. Groepen theorie en vibratie- 10%-11 Yz 
spektroskopie ...... . ....... E.CLAEYS 15 u. (2) 

19. Kernkwadrupoolresonantie en ESCA- G. VAN 
speetroskopie .. . ........... DER KELEN 10 u. (vanaf 8 november) 

20. Elektrochemie in niet-waterig milieu . .. H. THUN 22% u. - later te bepalen (2) 

21. Moderne voltametrische methodes .... E. TEMMERMAN 15 u. later te bepalen (2) 

22. Scheikunde en analyse van lucht-
en waterverontreiniging ......... R. DAMS 15 u. 9-10(2) 

' 23. Ordinatortoepassingen in de chemie ... J. OP DE BEECK 22Vz u. 16%-18(1) 

24. Praktiséhe NMR spektr~kopie ..... D. TA VERNIER 30u. 

25. Afstandswaarneming ........... M.ANTROP 22Vz u. later te bepalen 

26. Hydrome teorologie ... . ....... C. VERNEMMEN 15 u. (vanaf februari 1.975) 17%-19 

27. De microbiologie . . . . . . . . . . . . . J. DE LEY 22% u. 

28. Dynamische aspecten in de hydrobiologie H.DUMONT 15 u. 16V:~:-18(1) 
~ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

10%-11 Vz Krijgslaan, 271. 
(2) S3 

-
Krijgslaan, 2 71. 

S3 

Krijgslaan, 271. 
1()1/z-11 V2 S3 

Plat., 22 

Plat., 22 

Proeftuinsti., 86 

Proeftuinstr., 86 

9-11 Krijgslaan, 27l.S4 

Coupure, 5 7 5 

Krijgslaan, 27l.S9 

9-10%(1) Led., 35 

Led., 35 

. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Academisch Ziekenhuis 

DE PINTELAAN 135- Tel. 22.57.41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Geneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's: 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de geneeskundige wetenschappen 
- Doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
- Kandidaat in de tandheelkunde 
- Licentiaat in de tandheelkunde 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

• B. WETENSCHAPPEliJKE GRADEN (*) 
- Getuigschrift Speciale studiën in de anesthesiologie 
- Graden van geneesheer-hygiënist 

vakkengroep · 
- openbare hygiëne 
- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygiëne 
- sociale hygiëne · · 
- radioprotectie 

en certificaat over radioprotectie 
- Licentie in de arbeidsgeneeskunde 
- Licentie in de sportgeneeskunde _ 
- Getuigschrijft van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
- Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 
- Doctoraat in de tandheelkunde 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 1 0 en volgende. 

B. WETENSCHAPPEliJKE GRADEN 
1) Tot het examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van aanvullend 

onderwijs in de anesthesiologie en van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de ·verzekeringsgeneeskunde, van de graad van geneesheer-

(*) . Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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hygiënist en van de licentie in de sportgeneeskunde : de houders van het 
wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde. · 

2) Tot het examen ter verkrijging van het certificaat over radioprotectie en 
tot de licentie in de arbeidsgeneeskunde : de houders van het diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling : arbeidsgeheeskunde. 

3) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de verzekeringsgynees
. kunde : de houders van een getuigschrift van aanvullend onderwijs in de 

verzekeringsgeneeskunde. 
4) Tot het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheel

kunde : zij die sedert tenminste twee jaar houder zijn van een wettelijk 
of wetenschappelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

A) De kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen bereidt voor op de 
studie der genees-, heel- en verloskunde. Haar programma behelst drie 

· examengedeelten en tenminste drie jaar studie. 

B) De studiën in de genees-, heel- en verloskunde. 
I. De vakken van het examen van doctor in de genees-, heel- en verlos

kunde lopen over vier examengedeelten en tenminste vier jaar studie. 
Behalve de theoretische curs~ssen, moeten de studenten gedurende de 
ganse tijd van het doctoraat, regelmatig klinische lessen volgen. Het 
vierde jaar is helemaal gewijd aan de praktijk, daar de studenten een 
stage moeten volbrengen, hetzij als intern in een hospitaal, hetzij als 
stagiàire in de universitaire klinieken of, eventueel in andere klinische 
diensten die vooraf door de Faculteit werden aangenomen. 

2. Het enig examen voor het behálen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie 
worden afgelegd. 

3. Het leerplan voor het behalen van het certificaat over radioprotectie 
omvat een beperkt onderwijs over de protectie tegen ioniserende 
stralen. De houder van dit certificaat mag alleen· in het bedrijf waar hij 
werkzaam is, toezicht hebben over de medische radioprotectie. (*) 

4. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. 
Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een proefschrift 
over een door de examencommissie aangenomen onderwerp (besluit van 
de Raad van Behe~r van 16 september 1969. (*)) 

5. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de sportgeneeskunde kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraag-

(*)Studies alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, 
afdeling : arbeidsgeneeskunde. 
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stuk dat behoort bij één van de gedoceerde cursussen (besluit van de 
Raad van Beheer van 20 mei 1970). 

6. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie kan na twee jaar studie worden afgelegd. 

7. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde kan na één jaar studie worden 
afgelegd. · 

8. Het examen tot het bekomen van de licentie in de verzekeringsgenees
kunde · kan ten vroegste in het academisch jaar, volgend op datgene 
waarin het in nr. 7 hierboven genoemd getuigschrift werd bekomen 
worden af gelegd. 
Het examen omvat het indienen· en het verdedigen van een ver
handeling over een origineel onderwerp dat betrekking heeft op de 
verzekeringsgeneeskunde. 

9~ Getuigschrift van specialist. 
De Faculteit van de Genéeskunde kent getuigschriften toe van specialist 
op verschillende gebieden aan houders van het diploma van doctor in de 
genees.:., heel- en verloskunde die gedurende bepaalde tijd als full-time 
assistent werkzaam zijn geweest in hierna vermelde diensten en vol
doening hebben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten is be
perkt en de toestemming van de hoogleraar - hoofd van dienst wordt 
voor ieder geval afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistent
schap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld : 

Inwendige geneeskunde : 5 jaar · 

Cardiologie : 
Gastro-enterologie : 
Pneumologie : ." 
Nefrologie : 
Endokrinologie : 
Hematologie : 
Geriatrie : 

3 jaar na 2 jaarinwendige geneeskunde 

( 

l partim : pathologische anatomie : 4 jaar Klinische biologie : partim : klinische scheikunde : 4 jaar 

Beroepsziekten : houder van het diploma van geneesheer-hygiënist 

r 

. Chirurgie : 6 jaar. 

af deling arbeidsgeneeskunde na 5 jaar inwendige ge
neeskunde . 

Neurochirurgie : 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen in 1 jaar 
algemene heelkunde. 

Plastische chirurgie: 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde : 4 jaar 
Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar. 
Orthopedie : 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandi

daat reeds op het gebied van de algemene heelkunde 
werd opgeleid ·gedurende 2 jaar. · 
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Oogziekten : 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten : minimum 2 jaar. 
Radiodiagnose : 3 jaar. 
Radiotherapie en kerngeneeskunde : 3 jaar. 

· Radiodiagnose en -therapie : 5 jaar. 
Elektro-radiologie (radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie) : 6 

jaar . . · 
Fysische geneeskunde en readaptatie : 4 jaar. 
Reumatologie : 5 jaar, waarvan tenminste 1 jaar inwendige geneeskunde 
Neurologie : 3 jaar. 
Psychiatrie : 3 jaar. 
Neuro-psychiatrie : 5 jaar. 
Dermatologie : 4 jaar. 
Anesthesiologie : 4 jaar (op het einde van het · tweede jaar moet het 

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 
tandheelkunde. Haar programma behelst twee examengedeelten en ten
.minste twee jaar studie. 

2. De vakken van het examen van de licentie in de tandheelkunde lopen 
over drie examengedeelten en tenminste drie jaar studie voor de kandi
daten in de tandheelkunde, die hun studies begonnen waren in een vroe
ger academisch jaar dan 1971-1972 of in 1971-1972 en die kandidaat in 
de geneeskundige wetenschappen zullen geworden zijn in 1973-197 4 aan 
de Rijksuniversiteit te ·Gent worden nog toegelaten in 1974-1975 tot de 
eerste licentie tandheelkunde, oud regime (tweejarige cyclus). 

3. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en een enig examen het 
diploma van licen.thiat in de tandheelkunde bekomen, op vootwaarde 
dat hij gedurende vier semesters de praktische werkzaamheden en 
klinieken gevolgd heeft (koninklijk besluit van 10 waart 1932). 

4. Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheelkund~ 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift, waarvan het onderwerp door de examen
commissie werd aangenomen. 

D) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
Worden toegelaten tot het examen van geaggregéerde voor het hoger 
onderwijs, zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende wette
lijke graad van doctor in de' genees-, heel- en verloskunde of_van licentiaat 
in de tandheelkunde hebben verworven, overeenkomstig de gecoördi
neerde wetten van 31 december 1949 (B.S. van 1 maart 1950). Het omvat 
het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuit
gegeve~ proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. · 
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N 
-....l 
0\ 

I 

. 

Leergangen 

1. . Proefondervindelijke natuurkunde ,. .... 

1' Praktische oefeningen (*) · · • • . • . . • . • . 

2. Algemene scheikunde, partim: 
anorganische • . . . . · . . . . . • ·• . . . . . 

2' Praktische oefeningen ( *) . • . • . • . . . . . 

3. Algemene scheikunde, partim : organische 

3' Praktische oefeningen ( *) . · . . . . • • . • • . 

4. Beginselen van de plantkunde ........ 
4' Praktische oefeningen (*) .......... 
5. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen ............ 

j 

{1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

~ 

1 e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 
./ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

O.SEGAERT 10-llYz 8Yz-10 Led., 35 

0. SEGAERT 14-18 14-18 (67Yz uur/jaar) Led., 35 

L. MASSART SYz-10(1) 8Yz-11 Yz(l )" Led., 35 .. 

L. MASSART 32 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS llYz-13(2 1Ph-13(2) 8Yz-10(2) Led., 35 

M.ANTEUNIS 40 uur/jaar Krijgslaan,2 71.S4bis 

J. MATON 10-11Yz(2) 1 ().11 Yz( 2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar Led., 35 

G. VAN GREMBERGEN 81/z-10(1) 8Yz-10(1) Led., 35 

G. VANGREMBERGEN 32 uur/jaar Led., 35 

... 



N 
.....,J 
.....,J 

I 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

1. 

2. 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
Stelselmatige ontleedkunde van het mense-
lijk lichaam, partim : bewegingsstelse1, vaat-
stelsel, ruggemerg en roggemergzenuwen . •. 
Praktische oefeningen ............ 
Algemene weefselleer ............ 

Praktische oefeningen ............ 
Algemene fysiologie ............. 
Praktische oefeningen ............ 
Algemene biochemie ............ 

Praktische oefeningen ............ 
Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

11. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer . . . . 

Bijzondere lessen over cytologie en 
microtechniek ................ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 
~ 

Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(90 uur/jaar) 

151>-161'>(:1)1 ISJ&.16'h('b 15lh·16Vz(2) 15Vz-16lh 
J. FAUTREZ 17-18(1) 17-18(1) 17·18(1) 17-18(1) Led., 35 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

M.SEBRUYNS 
11%-13(1) llYl-13(1) Led., 35 

M. SEBRUYNS 24 uur/jaar Led., 35 

L. ·v ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8Yz-9Vz(2) (3 7Vz uur/jaar) 8Vz-9Vz(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (22Vz uur/]aar) 17-18Yz(2) 17-18Y2(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8Yz-9Y2(1) 
10.11(1) 9Yz-10Y2(1) (67% uur/jaar) 8Vz-9Vz(1) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (45 uur/jaar) 14-17(2) 14-17(2) Led., 35 

J. SCHELL 1~·11Y2(1) (22% uur/jaar) Led., 35 
-

I 

I 

M.SEBRUYNS 15 uur/jaar Godsh. 4 

K. DIERICKX 120 uur/jaar Godsh. 4 
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VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Beginselen der embryologie ••• 4 •••••• 

2. Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 
lichaam;partim : zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg en ruggemergzenuwen), zintuigen, 
ingewanden ................. 

2' Praktische oefeningen . " .......... 

3 . . Topografische ontleedkunde ........ 
4. Bijzondere weefselleer ............ 
4-' ~ktische oefeningen (in groepen) ..... 
5. Bijzondere menselijke biochemie . ·. . . . . . 

5' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
6. Menselijke fysiologie ............ 

6' Praktische oefe~~gen ............ 

7. Beginselen der pyschologie ......... 
FACULTATIEVE CURSUS: 

1. Demonstratielessen over embryologie .... 
(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag 

K. DIERICKX 9-12(1) 

.. 

J. FAUTREZ 

J. FAUTREZ 
(*) 

15-18(1) 

J. FAUTREZ 

M.SEBRUYNS 

M.SEBRUYNS ---- ,....._ 
___ ...__.._ 

L. V ANDENDRIESSCHE 

- . 
L., V ANDENDRIESSCHE 

I. LEUSEN 

I. LEUSEN 

H. VANDER EECKEN 

K. DIERICKX 

(3) = eerste helft van tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

dinsdag 

(*) 
15-18(1) 

14-15(3) 

-----

8Y2"'9·% 
10-11 

11-12 

woensdag donderdag 

... 

6 1Yz upr/jaar 

135 uur/jaar 
(*) 

15-18(1) 

14-15(3) 

8%-1Ph(1) 

24 uur/jaar -

45 uur/jaar 

8Y2"'9* 
10-11 

14-PO> 14-15(1) 
(*) (*) 

11-12 

30 uur/jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Led., 35 

(*) 
15-18(1) Led., 35 

14-15(3) Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

- Pasteurlaan, 2 
~ 

8%-11% 
(1) Led., 35 

Led., 35 
' 

Ac. Ziekenh. 

14-17(1) 
(*) Ac. Ziekenh. 

( 45 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 

Godsh., .4 
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·A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen "WtlllTOver examen 'rVOI'dt 
afgenomen na het 1 e doctoraat. ~ 

1. -a Pathologische fysiologie theorie ..... 
a' Praktische oefeningen .......... 
b Pathologische biochemie . . . . . . . . . 

·2. -Pathologische ontleedkunde. 
a Theorie ................. 

-
b Praktische microscopische 

oefeningen ................ 
3. Beginselen van geneesmiddelleer ...... 
4. -Bacteriologie met inbegrip van beginselen 

van parasitologie en de profylaxie van de be· 
smettelijke ziekten en hygiëne in verband 
met de micro biologie. 
a Theorie ................. 

a' Praktische oefeningen .......... 

5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim : gezondheidsleer . . . . . . . . . . 

( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 
I 

~ 

te Doctoraat in de genees-, hee~ en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Pliults 
-. 

' 
•' -

I. LEUSEN 11-12 11-12 11-12(2) Ac. Ziekenh. 

I. LEUSEN 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

L. V ANDENDRIESSCHE 16%-18 (15 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 12-13 12-13 Ac. Ziekenh. 

Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
H. ROELS 30 uur/jaar Ac_. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 1(}-11(2) 10-11(2) 1ü-11(2) . Ac. Ziekenh. 

-

E. NIHOUL 12-13 ·en 14Yz-15% 
15%-16% Ac. Ziekenh. 

E.NIHOUL Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 14Yz-1.5% I Ac. Ziekenh. 
---
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· Leergangen 

6. Algemene heelkundige ziektenleer en 
therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(11) Cursussen YtJaarover examen wordt afgelegd 
in het 2e doctoraat. 

7. Kliniek voor kinderziekten (1e deel) .... 
8. Bijz·ondere ziektenleer en bijzondere 

therapie van de inwendige ziekten 
(1e deel) partim : 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel • 0 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie . . . . . . . . 

- ziekten van de stofwisseJ.41g, inclusief 
- voedingsleer ..... . ........ 

besmettelijke ziekten - .......... 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel 0 0 

- ziekten van het ademhalingsstelsel 0 0 0 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten .............. 

- nierziekten ........... . ... 
9. Fysische propaedeutica 

a Theorie ................. 
a' Praktische oefeningen ......... 

10. Biochemische propaedeutica 

a Theorie ................. 

a' Prak;.tische oefeningen ......... 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Ie Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

r 

P. VAN DER LINDEN 10-11(1) 10-11(1) 16Vz-18(1) 10-11(1) Ac. Ziekenh . 

C. HOOFT 15Vz-16% Ac. Ziekenh. 

~ 

R. PANNIER 16%-18 16Vz-18 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

( 
- ~-

G. VERDONK \ 161'>-18 16Vz-18 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

- -- -- --- ... -...- .-;- • - -

} F. BARBIER } 16%-18 16%-18 45 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 
' 

} } 16\4-18 A.VERMEULEN 16Yz-18 45 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 
' 

Blok-opleiding 
F. BARBIER 15 uur/jaar: 1e,week van het academisch jaar Ac. Ziekenh. 

F . BARBIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

14%-15Yz 
R. WIEME (22Yz uur/jaar) (2) Ac. Ziekenh. 

R. WIEME 75 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
--
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(lil) Klinisch werk, Propaedeutica, LQk~houwingen 
en Laboratorium : zie p. 287 en 288. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 290 
· en 292 

• n 

.. 

FACULTEI1 VAN DE GENEESKUNDE 

te Doctoraat in de genee~, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdllg vrijdag zaterdag Plaats 

--

. 
-

~ I -
! 
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A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen 'HMUUOVer examen wordt 
afgenomen in het 2e doctora~t. -

1. Theoretische verloskunde 
a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

2. RadioÎogie met inbegrip van de radio-diagnose 
a. Theorie ................. .. 
a' Praktische oefeningen (in groepen) .... 

3. Farmacodynamie 
a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

4. Kliniek voor kinderziekten (2e deel) ...... 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .... 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten, inclusief geriatrie .......... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 
- besmettelijke ziekten . . . . . . . . . . . 

(1) =eerste halfjaar 

r FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

c 

. . . 
, 

11-12(1) - 8V2-9V2(1) Ac. Ziekenh. M. THIERY 

M. THIERY 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 15-16V2(1) Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYYER 11-12(1) . 10-11(1) 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 15Yz-16V2 Ac. Ziekenh. 

_..j" 

R. PANNIER 16Yz-18 16%-18 10 uur/jaar theorie A.c. Ziekenh. . l G. VERDONK 

I . 
~ 16~18 16V2-18 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

1': -
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- ziekten van het spijsverteringsstelsel . . 
- . ziekten van het ademhalingsstelsel . . . 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten . . . . . . . . . . . . . . 

- nierziekten . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
en de bijzondere heelkundige therapie .... 

7. Medische psychologie en algemene 
psychopathologie . . . . . . . . . . . . . . 

8 . Biochemische propaedeutica 

a. Theorie .................. 

a' Praktische oefeningen ........... 

(11) CUrsussen waarover examen wordt afge-
nomen in het 3e doctoraat 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties (le deel) ....... 

10. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de geestesstoornissen - 1e deel . . . . . . 

(111) Cursussen waarover examen wordt af ge-
nomen in het 4e doctoraat 

11. Neurol9gische kliniek, 1e jaar ........ 
(1) = eerste halfjaar 

F ~CULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

} F. BARBIER } 16V2-18 16V2-18 (45 uur/jaar theorie) Ac. Ziekenh: 

} A. VERMEULEN } 16V2-18 16V2-18 (45 uur/jaar theone) Ac. Ziekenh. 

11-12(2) 11-12c2> 1 · I 11-12c2> 
P. VAN DER LINDEN 14-15 (82V2 uur/jaar) · Ac. Ziekenh. 

-
N . 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

R. WIEME (22V2 uur/jaar) 14V2-15V2 
(2) Ac. Ziekenh. 

R. WIEME 75 ·uur/jaar - Ac. Ziekenh. 

' 

-

H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14V2-15V2 Ac. Ziekenh. 

15Y:z-16V2 
E. VERBEEK (1) Ac. Ziekenh. 

H. V ANDER EECKEN ( 15 uur/jaar) 14Y:z-15V2 Ac. Ziekenh. 

( 2) = tweede halfjaar 
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12. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 1e jaar . . 

13. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de 
chirurgie van het bewegingsstelsel, 1e jaar .. 

14. De geneeskundige kliniek, 1e jaar, partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .. 

- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten, inclusief geriatrie ........ 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voedingsleer ............... 

- besmettelijke ziekten .......... 
- ziekt~m van het spijsverteringsstelsel .. 
- ziekten van het ademhalingsstelsel ... 
- ziektèn van de inwendige klieren en 

bloedziekten . . . . . . . . . . . . -:- . 
- nierziekten . . . . . . . .. . . . . . . .. 

15. Obstetrische kliniek, 1e jaar . . . . . . . . . 

16. Kliniek voor kinderziekten, 1e jaar . . . . . 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in 
groepen), in de diensten : zie p. 287 en 288 . 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: 

zie pp. 290 en 292 

(2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNI'E ·' 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-· 

H.CLAESSENS 8-9(2) kc. Ziekenh. 

F. DEROM (20 uur/jaar) 12-13 Ac. Ziekenh. 

, (210 uur/jaar) 
R. PANNIER 10-11 10-11 

12-13 Ac. Ziekenh. 

l ~ 
l 

G. VERDONK 

l 
10-11 ~ 10-11 
12-13 Ac. Ziekenh. 

} F. BARBIER } 10-11 10-11 
12-13 Ac. Ziekenh. 

} } A.VERMEULEN 10-11 10-11 
12-13 Ac. Ziekenh. 

M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh . 

C. HOOFT 10-11 11-12 11-12 Ac. Ziekenh . 

. 
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A. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen ·lWUUover examen wordt afgenomen 
in het 3e doctoraat. 

1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het 
zenuwstelsel met klinische 
demonstraties (2e deel) ........ 

2. Beginselen van de gerechtelijke 
geneeskunde met demonstraties .... 

3. Grondbeginselen van de geneeskundige 
plichtenleer .............. 

4. Begrippen van bijzo~dere klinieken : 
a) Beginselen van de urologische kliniek 

met praktische oefeningen ..... 
b) Beginselen van de gynaecologische 

kliniek ............... 
c) Beginselen van de oor-, neus- en keel-

heelkundige kliniek . . . . . . . . . 

d) Beginselen van de oogheelkundige 
kliniek . . . . . . . . . . . . ~ . . 

e) Beginselen van de dermatologische en 
syfiligrafische kliniek ........ 

f) Fysiotherapie, partim : 
radiotherapie ............ 

(1) = eente haltjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plallts 

. 

H. VANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. . 
F.THOMAS 14Vz-15~ 15Vz..16~ Ac. Ziekenh. 

F.THOMAS 16Vz..17~ Ac. Ziekenh. 

R. DEFOORT 8*- 9* ' Ac. Ziekenh. 

D. VANDE-
KERCKHOVE 16Vz..17~ Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

1(}.11 
J. FRANÇOIS 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

15Vz-16~ 
A. KINT (1) 1(}.11 Ac. Ziekenh. 

N. 16Vz-17~ (15 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 
~ ~ - -
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g) Fysiotherapie, met uitzondering 
van de radiotherapie . . . . . . . . . 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere the-
rapie van de geestesstoornissen - 2e deel 

(11) Cursussen waarover examen MJOrdt afgenomen 
in het 4e doctoraat. 

6. Pathologische ontleedkunde met daar-
bijhorende demonstraties (demonstra-
ties en lijkschou,wingen) . . . . . . . . 

7. Farmacotherapie ............ 

8. Kliniek voor kinderziekten, 2e jaar . . . 
9. Geneeskundige kliniek, 2e jaar; 

partim: 

- 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 a:demhalingsstelsel 

- ziekten van de inwendige klieren en 
· bloedziekten . . . · . . . . . . . . . . . 

- ~eniekten . . . . . . . . . . . . . . . 
-

( 1) = eerste halfjaar 

-
FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE -

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ -
15%-16% 

H. CLAESSENS {1) ·9-10(1) Ac. Ziekenh . 

15%-16% 
E. VERBEEK (2) Ac. Ziekenh. 

~ 

H. ROELS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh . 

A. DE SCHAEP-
DRYVER 14%-15% Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 11-12 11-12 11-12 Ac. Ziekenh . 

(210 uur/jaar) 

R. PANNIER 45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

I I . 

I 
G. VERDONK 45 uur/jaar theorie · 

45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh . 

} F. BARBIER } 15 uur/theorie+ 45 uur praktische oefeningen/jaar 
15 uur/the_orie + 45 uur praktische oefeningen/jaar Ac. Ziekenh. 

} } A_. VERMEULEN 15 uur theorie+ 45 uur praktische oereningen/jaar 
15 uur theorie+ 45 uur praktische oefeningen/jaar Ac. Ziekenh. 

--

(2) =tweede halfJaar 
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10. Chirurgie van het bewegingstelsel 
2e jaar .................. 

11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het beweging-
stelsel, 2e jaar ............. 

12. Obstetrische kfu:riek, 2e jaar ..... 
13. Gezondheidsleer en sociale genees-

kunde, partim : sociale geneeskunde .. 
14. Neurologische kliniek, 2e jaar ..... 
15. Beginselen v~- de psychiatrische -kliniek 

011) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen 
en l.Aboratium (in groepen) in de diensten : 

1. Interne kliniek • • • • • • • • . . . . . 

2. Interne polikliniek . . . . . . . . . . . 
3. Pediatrische kliniek en -polikliniek . . . 

4. Praktijk van de algemene chirurgie, 
kliniek en polikliniek . . . . . . . • . . . 

5. De obstetrische kliniek en -polikliniek 

6. Kliniek en polikliniek voor radio-
therapie en kerngeneeskunde . . . . . 

(2) .= tweede halfjaar. 

~ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

H.CLAESSENS :_i 8-9(2) Ac. Ziekenh. 

' ,. 

F. DEROM 20 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

M.TffiERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

~ 

K. VUYLSTEEK 15lh-16Y:(2) Ac. Ziekenh. 

. H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14lh-15lh Ac. Ziekenh. 

E. VERI,3EEK 12-13 (30 uur/jaar) 12-13 Ac. Ziekenh. 

~ . R. PANNIER . 
. G. VERDONK 

F. BARBIER -i A. VERMEULEN 
,-

-...... 

R. WIEME 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

N . 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

F.DEROM - 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

M. TffiERY 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

' 
N . 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

--
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7. Dermatologische polikliniek en kliniek 

8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek 

9. Polikliniek en kliniek voor neus-, · 
keel- en oorziekten • · • • • • • • • • • • 

10. Gynaecologische polildiniek en kliniek • 

11. Urologische polikliniek en kliniek ... 
12. Kliniek en polikliniek voor 

geestesziekten ............. 
13. Kliniek voor fysiotherapie ....... 
14. Polikliniek en kliniek voor neurologie 

15. Laboratorium anatome-pathologie ••• 

16. Laboratorium gezondheidsleer ..... 
FACULT~TIEVE CURSUSSEN: zie pp. 290 

en 292 

I 

-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heeJ. en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

" 
A. KINT 8-11 s-10 s-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

J. FRANÇOIS 8-11 8-10 s-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS s-11 s-10 s-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

D.VANDEKERCKHOVE s-11 s-10 8-10 s-11 Ac. Ziekenh. 

R.DEFOORT 8-11 s-11 8-11 8-11 8-11 8-11 Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Guislainstr., 

H. CLAESSENS 8-11 8-10 s-10 s-11 Ac. Ziekenh. 

H. VANDER EECKEN s-11 8-10 s-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 8-11 8-10 s-10 8-11 , Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

' 

I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/12/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo. hij niet door getuigschrift bewijst :.Je : dat hij, gedurende ten minste twee jaar, met ingang van het tijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kandidaat Î1i de geneeskundige wetenschappen, getrOUW en met goed gevolg de geneeskundige kliniek (VO/MKZssenen en kinderen), de heel
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft bezocht; 

2e: dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van tMKZalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd, in de zie
kenhuisdiensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunàe en obstetrie. 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitaire kliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd en getekend, hetzJj door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitQQldienst, die door de Universiteit erkend zijn. · 
Algemene inlichtingen: in de loop van "#zet derde studiejaar moeten de studenten met het bureau van de faculteit overeenkomen wat betreft de keuze tussen ·het 

internaat en het volbrengen van-proeftijden in binnen- of buitenlandse klinieken. 

Leergangen 

A. VERP~ICHTE CURSUSSEN, MKZOrover examen 
wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en 3e 
doctoraat: 
1. Kliniek voor kinderziekten . . . . . . . 

2. Geneeskundige kliniek • • • • • • • • • 

3. Chirurgie van het bewegingstelsel : 
te valgen gedurende het 2e en het 3e 

Titularis 

C.HOOFT 

R. PANNIER 
·{ G. VERDONK 

A. VERMEULEN 
F. BARBIER 

doctoraat • • • • • • • • • • • • • • • • I H. CLAESSENS 

'4. Neurologische kliniek ••••••••• I H. VANDER.EECKEN 

S. Algemene chirurgie, met uitslUiting 
van de chirurgie van het beweginp
lteisei : te voigen gedurende hêt 2e 
en het 3e doctoraat • • • • • • • • • .I F. DEROM 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag PIDsts 

Ac. Ziekenh. ' 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
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B. 
(I) 

... 

Leergangen 

Te volgen gedurende het 2e, 3e en 4e 
doctoraat: 

7. Obstetrische kliniek, 1e. 2e en 3e jaar 

Te volgen gedurende het 3e doctoraat : 
8. Pathologische ontleedkunde met 

daarbijhorende demonstraties 
(demonstraties van lijkschouwingen) .. 

9. Gezondheidsleer en sociale genees-
kunde, partim : sociale geneeskunde .. 

10. Farmacotherapie ............ 
11. Beginselen van de psychiatrische kliniek 

FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
Theoretische cursussen 

1. Beginselen van de leer der mondziekten 

2. Orthopedie ............... 
3. Tropisch~ geneeskunde en tropische 

ziekten ............... 
4. Cardiologie ............... 
5. Die~tleer ................ 
6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) ........... 
7. Neurochirurgie (klinische lessen) .... 
8. Plastische chirurgie (klinische lessen) .. 
9. Beginselen van de anesthesie ...... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- ·en verloskunde -

Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaa.ts 

M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

H.ROELS Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK Ac. Ziekenh. 

R. DE WILDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H.CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het academisch jaar Ac. Ziekenh. 

P.G. JANSSENS 37% uur/jaar Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. VERDONK 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. HOFFMANN I 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G.MATTON 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G.ROLLY 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
-
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

Leergangen TiJuloris I maantbgr dûu~ woenstbgFtb~vrijtbg I za(f!rtbg I 
.(IU. Praktische oefeningen en klinieken 

1. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de pathologische ontleedkunde 

2. Laboratorium voor onderzoekeningen 
in de parasito-bacteriologie • . • . . . 

3. Laboratorium voor onderzoekingen 

H. ROELS 

E. NIHOUL 

in de fysiopathologie • • . . • . • • • ·• I I. LEUSEN 

4. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de farmacodynamie • • • . • • . . • I A. DE SCHAEPDR YVER 

5. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de hygiëne en de sociale 
geneeskunde • • . . . . . • . . • . . 

6. Laboratorium voor onderzoekingen 

K. VUYLSTEEK 

in gerechtelijke geneeskunde . • • . . • I F. THOMAS 

7. Praktische oefeningen in de propaedeu-
tica en geneeskundige polikliniek . . • I N. 

8. Praktische oefeningen in de genees-
kundige kliniek • • • . • . • . • • . . 

9. Kliniek en polikliniek der 
kinderziekten • • • • • • 

.. } F. BARBIER 
R. PANNIER 
G. VERDONK 
A. VERMEULEN 

C. HOOFT 

10. · Raadpleging voor zuigelingen • • • . . c. HOOFT 

11. Verloskundige kliniek en polikliniek • • M. THIERY 

12. Gynaecologische kliniek en poli-
kliniek . . . • • . . . . . . • . • • I D. V ANDEKERCKHOVE 

' 

J 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
gaan door elke dag van 8u. tot 12u. eri van 14u. tot 18u. 

Plaats 

1'·- -
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Leergangen 

13. Psychiatrische kliniek en polikliniek .. 
14. Urologische polikliniek en kliniek ... 
15. Polikliniek voor neus-, keel- en 

oorziekten . ', ...•. -. ', .•.... · • 

16. Oogheelkundige polikliniek ...... 
17. Dermatologische polikliniek ...... 
18. Neurologische polikliniek en kliniek .. 
19. Toepassingen en demonstraties van de 

radiotherapeutische technieken .... 
20. Orthopedische heelkunde : klinische 

en technische demonstraties .... ... 
21. Praktische oefeningen in de 

fy~otherapie .............. 
22. Praktische oefeningen in de 

radiologie ................ 
23. Praktische oefeningen in de 

cardiologie • • • • • • • • • r • • • • • 

24. - Praktische oefeningen in de dieetleer • . 

25. Praktijk van de behandeling van de 
geestesziekten ............. 

26. Praktijk der thorax- en cardiovascu-
laire chirurgie ............. 

27. Praktijk der neurochirurgie •...... 

28. Praktijk der plastische chirurgie .... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE .. 

Doctoraten in de geneeskunde 

Titularis maandag I dinsdag I woengdtzgl donderdagf vrijdag I zaterdag I Plaats 

E. VERBEEK \ -
R. DEFOORT 

P. KLUYSKENS - .. " -

J. FRANÇOIS 
. 

A.KINT - ö { 

H. VANDER EECKEN 

N. - ' 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria -
H. CLAESSENS gaan door elke dagvan 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. 

H. CLAESSENS 

E. VAN DE VELDE ' } 

~ 
\ 

R. PANNIER 

G. VERDONK ~ 

\ 

E. VERBEEK 

F. DEROM ' 

G. HOFFMANN .. 

G.MNI'TON I 
----
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4. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE ~ 

~ 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de anesthesiologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plmzts 

J - . . 
De fysiopathologie der anesthesie · . · . . . . . I. LEUSEN 17-18% Ac. Ziekenh. 

De farmacologie der anesthesie ........ G. DE VLEESCHfK)tJWER . ·-- 11%-13 · Ac. Ziekenh. 

De _serol~~~ v~~ de b~~<!_transfusie . . . . . . G. VERDONK 5 uur, later te bepalen Ac. Ziekenh. 

Technologie van ~ anesthesie · . . . . . . . . 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. ROLLY). Bovendien wordt op het einde van het tweede 
jaar, een examen afgenome~ over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (1. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER,G. VERDONK enG. ROLLY). 

~ l 
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-
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.... 

. 
I -
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Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
1. Hygiëne van het milieu 

a. partim : hygiëne ............. 
a' Pmktische oefeningen ........... 
b. partim : ontledingsmetboden in verband 

met lucht-, bodem- en watervero~treiniging 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

2. · Voedingshygiëne ............... 
3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke .' 

ziekten .................. 
a • Praktische oefeningen ........... 

4. Beginselen van de algemene statistiek en van 
de epidemiologie .............. 
a. partiro: algemene statistiek ........ 

a' Praktische oefeningen ........... 
b .. partiro : epidemiologie .......... 
b' Pmktische oefeningen ........... 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie . ...... 

6. Medico-sociale wetgeving en organisatie ... 
7. Geneeskundige sociologie .......... 
8. Demografie ................. 
8' Praktische oefeningen ............ 
9. Geesteshygiëne ............... 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ... 

11. Principes van sanitaire opleiding ....... 
(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (I jaar studie) 

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

\ 

K. VUYi..STEEK 60 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) 

A. HEYNORICKX 10 u.(*) 

A. HEYNORICKX 10 u.(*) 

G. VEROO'NK 20u. (*) 

E.NIHOUL 30 u.(*) 

E.NIHOUL 15 u. (*) 

H. PICARO 20 u.(*) 

H. PICARO 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) 

A. VAN MEIRHAEGHE 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 

K. Vl]YLSTEEK / 20 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) 

E. VERBEEK 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS 10 u.(*) 

P.G. JANSSENS 5 u.(*) 
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Leergangen 

12. Grondbeginselen en methodes van de 
radioprotectie .... . ........... 

12' Praktische oefeningen ........ ..... 
11. MINSTENS EEN VAN DE YUF VOLGENDE 

VAKKENGROEPEN: 
·A. - Openbare Hygiëne 

la Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 
eetwaren ................... 

a' Praktische oefeningen . . .......... 
2a Bacteriologische en parasitologische analyse 

van drinkwater en voedingswaren ...... 
a' Praktische oefeningen ............. 

3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde ................. 

a' Praktische oefeningen . ... .......... 

4a Beginselen der geneeskundige en industrièle 
toxicologie . ................ 

a'. Praktische oefeningen ............ 
5. Hygiëne der verkeersmiddelen ........ 
6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... 

B. - Arbeidsgeneeslamde 
a. SPECIFIEK PROGRAMMA 
la Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie met inbegrip van seminaries ... 
a' Praktische oefeningen ............ 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

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

. 
O.SEGAERT (10 u. (*)) 8Y2-12Y2(1) Led., 35 

0. SEGAERT (8 u.(*)). 

B.CUVELIER 20 u.(*) 

B.CUVELIER 20 u.(*) . 

E. NIHOUL 6 u.(*) 

E.NIHOUL 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS 20 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER . 25 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 
~ 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 25 u.(*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

- Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Leergangen 1ïtularis maandag I dinsdag 1-woensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag - Plaats _ 

2a Fysio-pathologie van de arbeid met 
inbegrip van seminaries . ; . . . . . . . . . I. LEUSEN 15 u.(*) 1 Ac. Ziekenh. 

a' Praktisché oe.feningen . . . . . . . . . . . . I. LEUSEN 6 u. (*) Ac. Ziekenh. 

3. Pathologie en kliniek der"l:>eroepsziekten - ~ _ 
met inbegrip van seminaries ........ . 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. KLUYSKENS 12 u.(*) -· 

partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. FRANÇOIS 6 u. (*) 

~ partim : dermatologie . . . . . . . . . . . . A. KINT 7 u. (*) 

partim : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 20 u. (*) 

partim : . . . . . . . . . • . . . . . . . . . H. CLAESSENS 15 u. (*) 

4a lndustrièle en beroepshygiëne, het voorkomen -· 
van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 30 u.(*) 

a' Bedrijfsbezoeken . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 45 u.(*) 
Sa Beroepsoriëntering en -selectie van de .... -· - · .. 

normale en van de gehandicapte arbeider, .:. 
met inbegrip van de beroepsherklassering . . . } 
partim : . . . . . . . . . . • . • . . . . . A. EVRARD 13 u. (*) 1 Pasteurlaan, 2 

partim: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . H. CLAESSENS 6 u.(*) ) 20 uur(*) A.Z. 

partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 6 u.(*) ' Pasteurlaan, 2 
a' Praktiscné oefeningen . . . . . . . . . . . . 

partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 5 u.(*) 

partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. CLAESSENS . 5 u.(*) 

6. Beginselen van de industrièle technologie 
met inbegrip van seminaries .. . . . . . . . . A. VLERICK 5 u.(*) 

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

(*) = jaaruren 
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Leergangen 

7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 
uit de arbeidsongevallen en beroepsziekten, de 
gerechtelijke geneeskundige aspecten ervan 
en de wett~lijke vergoedingen ........ 

8. Psychologie en psychopathologie van de 
arbeid .................. . . 

9. Specmletechnieken,aangepastaande 
arbeidsgeneeskunde, -
partiro : audiometrie , ............ 
praktische oefeningen . . . . ..... . .. 

partim· : thorax-röntgendmgnose ...... 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
partiro : laboratoriumtechnieken .... . . 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

10. Praktijkstage in één of meer arbeids-
geneeskundige diensten ........... 

(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis mmmdag I dinsdag I woenl!dag ~donderdag I. vrijdag I zaterdag Plaats 
-· . ·-

H. CLAESSENS 15 u.(*) A.Z. 

A.EVRARD 10 u.(*) Pasteurlaan, 2 

P. KLUYSKENS 5 u.(*) 

5 u. (*) A.Z. 

E. VAN DE VELDE 5 u.(*) 
. 

5 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 5 u.(*) 

5 u. (*) A.Z. 

acht weken/jaar 
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Leergangen 

b. FACULTATIEF PROGRAMMA VOOR HET 
BEHALEN VAN HET CERTIFICAAT OVER 
RADIOPROTECTIE 

la Begrippen van nucleaire fysica . , . . . . . . 

a' Praktische oefeningen· ............ 

· 2a Stralingsdosimetrie ............. 

a' Praktische oefeningen ............ 

3a Beginselen van radiobiologie en 
stralingspathojogie ..... · ....... . . 

a' Praktische oefeningen ..... . ...... 
. . 

C. - Schoolhygiëne 

1. Hygiëne van het schoolmilieu ........ 
2. Hygiëne van de scholier . .......... 

partiro: ................... 
partiro : ................... 
partiro: ................... 
partiro : dermatologie ............ 
partiro: .................... 

(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënst (1 jaar studie) -

Titularis maand(lg dinsdag woensdag I donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 

O.SEGAERT 10-11%(1) (6 u.(*)) -
8Jh-12!h (1) Led., 35 

O.SEGAER'f 4 u.(*) 

N. 9 u. (*) 

N. 4 u.(*) 

N. 8·u. (*) 

N . 2 u.(*) 
-

A. VAN MEIRHAEGHE 5 u.(*) 

" 
P. KLUYSKENS 3 u.(*) 

-- ·- ... 
J. FRANCOIS 2 u. (*) 

C. HOOFT 3 u.(*) 

A. KINT - 3 u.(*) 

H. CLAESSENS 4 u.(*) 
-.. 
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Leergangen , 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ..... 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding ... 
5. Biometrie van het kind en van de 

adolescent .................. 
6. Psychologie van het kind .......... 
7. Beginselen van de opvoedkunde ....... 
8. Organisatie van het onderwijs en hiermede 

verband houdende wetgeving " ....... 
9a Schooloriëntering en principes van 

beroepsoriëntering c. . . • . . • . . . . • . . 
a' Praktische oefeningen ............ 

1 Oa Medica-sportselectie ............. 
a' Praktische oefeningen ............ 

D.- Sociale Hygiëne 
1. Techniek van de sanitaire opvoeding en het 

voorkomen van ongevallen ......... 
2. Hygiëne van de moeder ........... 
3. Hygiëne van het kind ............ 
4. Gerontologie ................ 
5. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten .. 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNQE 

Geneesheer-Hygiënist ( 1 jaar studie) 

Titularis mmmdog I. dimdog I woensdag I donderdág lilrijdog I zaterdag Ploats 

--

C. HOOFT 25 u.(*) 

P. VAN UYTVANCK 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

P. VAN UYTV ANCK 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

H. V ANDER EECKEN 15 u.(*) Ac. Ziekenh. 

R. VERBIST 10 u.(*) 

A. DE .BLOCK 10 u.(*) 

A.EVRARD 10 u.(*) Pasteurlaan, 2 

A. EVRARD 6 u.(*) . . Pasteurlaan, 2 

P. VAN UYTVANCK 10 u.(*) Watersportlaan, 2' 

P. VAN UYTV ANCK 6 u.(*) · Watersportlaan, 2 

. 
P.G. lANSSENS 10 u.(*) 

M. THIERY 6 u.(*) 

C. HOOFT 10 u.(*) 

G. VERDONK 15 u.(*) -
K. VUYLSTEEK 15 u.(*) 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE -
; 

~eneesheer-Hygiënist ( 1 jaar studie) 

Leergiingen . Titularis maandag I dinSdag I woensdag 1 donderdag I vriidag zaterdag 

6. Sociale plagen ................ K. VUYLSTEEK. 10 u.(*) 

7a De medico-sociale werken -. . . . . . . . . . A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) .. 

a' Praktische oefeningen ............ A. VAN MEIRHAEGHE - . 10 u.(*) 

8. De sociale zekerheid . . . . . . . . • . . . . K. VUYLSTEEK 6 u.(*) 

9. De vergelijkende sociale wetgeving ..... K. VUYLSTEEK 5 u.(*) 

10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... K. VUYLST.EEK 12u.(*) •· 

11. Seminaries over programmatie . . . . . . . . 
partim: · .· .................. E. NIHOUL 4 u.(*) 

partim: . ................... K. VUYLSTEEK 4 u.(*) 

. partim: ................... K. VUYLSTEEK ·4 u.(*) 

E.-Radioprotectie 

8\i-10(1) I I I 1 a Nucleaire fysica ............... 0. SEGAERT 12u.(*) 8%-12% 

a' Praktische oefeningen 0. SEGAERT 8 u.(*) 
(2) ............ 

2a Stralingsdosimetrie en toepassingen in de 
nucleaire geneeskunde . . . . . . . . . . . . N . 18 u.(*) 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 u.(*) 

3a Radiobiologie en stralingspathologie . . . . N . 8 u.(*) 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 2 u.(*) ' 

4a Radioprotectie ............... 0. SEGAERT 8%-10(1) 1 I 10 u.(*) I 8%-12Yl 

a' Praktische oefeningen O.SEGAERT 8 u.(*) (2) ............ 
N.B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvang van 

'*' Ï??nlrpn e 11 11 _ _ ,~ 
het academisch-jaar. .. 

. Plaats 

Led., 35 

Led., 35 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

..-- Licentie in de arbeidsgeneeskunde ( 1 jaar studie) 

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

I - . 

1. Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : H. CLAESSENS 
A.DESCHAEPDRYVER 
J. FRANÇOIS 
P. KLUYSKENS 

' I. LEUSEN • 
E. NIHOUL ) 

I H. PICARO 26 uur/jaar I 

1 A.KINT 
H. V ANDER EECKEN 
E. VERBEEK 

.. 
I G. VERDONK 

VJ A. VLERICK 0 -
I - . K. VUYLSTEEK I 

I 
2. Gespecialiseerde stage in een 

arbeidsgeneeskundige di_enst . . . . . . . . . . 2 maand 

3. Doormaken van een stage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten .... 1 week 

een verzekeringsorganisme voor 
! 

....., 

' arbeidsongevallen " 1 week ............ 
- een revalidatiecentrum .. ........ 1 week 

~ 

.. 

' -

; 

. - . 
i 
! 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE -

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
'· 

I 

mtlllndag I dinsdag I woenrdag ldanderdagl vrijdag I zaterdag Leergangen Titularis (0) 

- , 
I. A. Cursussen gedocef!l'd aan de 

Rijksuniversiteit te Gent 
.. 

1. · Beginselen van de algemene statistiek . 
·en van de epidemiologie, 
a. partim : algemene statistiek ........ N. (H. PICARO) 20u. 

b. partim : epidemiologie •• • • • J' ••• N. (K. VUYLSTEEK) 30u. -

2. Demografie ............... N. (K. VUYLSTEEK) 10 u. 

3. Geneeskundige sociologie ........ N. (K. VUYLSTEEK) 20u. 
' 

4. Fysio-pathologie van de arbeid . . . . . . N.(I.LEUSEN) 15 u. -

5. Pathologie en kliniek der beroepsziekten, 
a. partim : arbeidspathologie van het 

10 u. locomotorisch stelsel ......... N. (H. CLAESSENS) 

b. partim : interne arbeidspathologie .. N. (K. VUYLSTEEK) 20u. 

6. Beroepsoriëntering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte arbeider, 
met inbegrip van beroepsklassering, 
a. partim : locomotorische aandoeningen N. (H. CLAESSENS) 6 u. 

a' Praktische oefeningen ......... N. (H. CLAESSENS) 9 u.(*) 

b. partim : algemene ziekten ....... N. (K. VUYLSTEEK) 6 u. 

b' Praktische oefeningen ......... N. (K. VUYLSTEEK) 9 u.(*) 

7. AbsenteïSme, medische keuring en ' 
simulatietechniek . . . . . . . . . . . . N . 15. u. 

----

( 0 ) = totaal aantal uren per Jaar 
(*) = w~an 5 u. samen te volgen met de geneesheer-hygil!nisten, groep : arbeidsgeneeskunde 

.. 

~ 

Plaats 

-

I 

~ 

-

I 

I 

I 

L_________ -~ 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvuBend onderwijs in de v~rzekel"ÎJ).gsgeneeskunde 

Leergangen Titularis ro; maandag I dinsdag I woensdag 'donderdag' : 

·B. Cursussen gedoceerd in een andere 
universitaire instelling (K U.L.) 

1. Sociaal recht en medisch verzekerings-
recht ................ N. (J. VIAENE) 30u. 

2. Organisatie van de sociale verzekering .. H. DE GEEST en 
R. VANDEN-
DRIESSCHE 30u. -

3. Sociale geneeskunde ........... R. VANDEN-
DRIESSCHE 22%u. 

4. Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid D. LAHAYE 60u. 

5. Arbeidspsychologie en psychopathologie P. VERHAEGEN 15 u. 

IJ. Seminaries over verzekerings- ~ 

geneeskunde, partim ........... N. (H. CLAESSENS) 5 u.(*) 
N. (1. LEUSEN) 5 u.(*) 
N. (H. PICARO) 5 u.(*) 
N. (K. VUYLSTEEK) 5 u.(*) 

' 

-

(O) = totaal aantal uren per jaar 
(*)=waarvan 2 u. samën te volgen met de cursus .. Seminaries over arbeidsgeneeskunde" (lic. arbeidsgeneeskunde) 

. . 

-
vrijdag j zaterdag Plaats 

.: 

~ 

-



w 
0 

Het enig examen ter verkrijging van de giaad 
van licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde -
dat ten vroe~te in het academisch jaar, volgend 
op datgene waarin het getuigschrift van aan
vullend onderwijs in de verzekeringsgenees
kunde werd bekomen, mag afgelegd worden -
omvat het indienen en het verdedigen van een 
verhandeling over een origineel onderwerp dat 
betrekking heeft op de verzekerin~genees
kunde. · 

~ I De verhandeling moet aan de examencommissie 
I voor de door haar vastgestelde datum worden 

voorgelegd. 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 
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Leergangen 
-

1. Fysio-pathologie van de sport ........ 
2. Beginselen van toegepaste medische 

statistiek ................... 

3. Antropometrie van de mens ......... 
4. Medische sportkeuring en selectie ...... 
5. Biomechanica en bewegingsanalyse . .... 

6.' Sporttechnieken ............... 
7. Farmacologie in verband met sportgenees-

kunde .................... 
8 . . Traumatologie in verband met 

sportgeneeskunde .............. 
9. Sport bij gehandicapten ........... 

10. Wetgeving .................. 

11. Seminarie over bijzondere sportmedische 
vraagstukken ................ 

12. St~ge in sportgeneeskunde : 
a) sporthygiëne ............... 
b)tr~g .................. 

.... 

, FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de sportgeneeskunde 

Titularis maa~g I· dinsdag I woensdag · ~donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

-

I. LEUSEN 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

P. VAN UYTVANCK 10 uur theorie en 15 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 

P. VAN UYTVANCK 5 uur theorie en 25 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 

R.CLAEYS 30 uur theorie/jaar Watersportl., 2 

R.CLAEYS 15 uur pràkt. oef./jaar Watersport!., 2 
.. 

A.DESCHAEPDRYVER 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 10 uur theorie en 1 maand prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 
, 

H. CLAESSENS 10 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

W.DELVA 5 uur theorie/jaar 

. 
R.CLAEYS 15 uur theorie /jaar Watersport!., 2 

K. VUYLSTEEK 
i 

14 dagen praktische oefeningen Watersportl., 2 

P. VAN UYTV ANCK 14 dagen praktische oefeningen · Watersportl., 2 

' 

-
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

1e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag .. 

1. Natuurkunde . . . · . . . . . . . . . . . . A. LAGASSE 60u. 8%-10 15-18 
vanaf 8e · -- week 

1' Praktische oefeningen .......... A. LAGASSE 56 u. I theorie en praktijk later te verdelen 

2. Scheikunde, partim : anorganische . . . . A. VAN PETEGHEM 60u. 15-17(1) 

2' Praktische oefeningen ........... A. VAN PETEGHEM 56 u. 

3. Scheikunde, par_tim : metaalkunde . . . , . H.J1AEMERS 22Yz u 8%-10(2) 

4. Scheikunde, partim: o~ganische ..... M. ANTEUNIS '67Yz u 

4' Praktische oefeningen .......... M. ANTEUNIS 16 u. 14-18(3) 

. 5. Dier· en plantkundige biologie ...... G.VAN 
- GREMBERGEN 50u. 

5' Praktische oefeningen .......... G.VAN 
GREMBERGEN 32u. 

6. Begrippen van embryologie en embryologie 
van hoofd en hals ............ K. DIERICKX 21 u. 

7. Begrippen van weefselleer en cytologie M.SEBRUYNS 45 u. llYz-13(1) 

7' Praktische oefeningen ........... M. SEBRUYNS · 24u. 

8. Psychologie, ........ ~ ...... A.EVRARD 15 u. 

(2) = tweede halfjaar (O) =totaal aantal uren per jaar 
(1) =eerste halfjaar (3) = vier weken in tweede halfjaar en in groepen 

14%.-17% 
(1) 

10-12(2) 

14-18(2) 

1Ph-13(2) 11%-13(2) 8%-10(2) 

14-18(3) 

8%-10(1) 10-llYz(l) 
10-11%(3) 14-15%(3) 

' 14-18(3) 14-18(3) 

9-12(1) 
(7 weken) 

1Ph-13(1) 

uren later te bepalen (2) 

8%-10(2) ~ 

zaterdag Plaats 

Led., 35 
Aud., 4 

-
Led., 35 

.. 

Led., 35 

- A~d., 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Aud., 2 

Krijgslaan, 271.S4 

Led., 35 
_Aud., 4 

Led., 35 
Aud.,4 

Godshuizen-
--' 

laan,4 

Led., 35 

Godshuizen-
laan, 2 

A.Z: 
Aud., D 

--



w 
0 
-..J 

I 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 
.. 

-. 
2e Kandidatuur in de tandheelkunde 

~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Begrippen van ontleedkunde van het 
menselijk lichaam en ontleedkunde van N.(A. 
de kauworganen ............. V ANDEVELDE) 90u. 9-10~ 9-10Yz 

1' Praktische oefeningen .......... J. FAUTREZ 45 u. 15-18(2) 15-18 
(8 weken) (7 weken) 

2. Weefselleer van de kauworganen ..... M. SEBRUYNS 30u. 11 ~-13(2) 

2' Praktische oefeningen .......... M.SEBRUYNS 24 u. uren later te bepalen (2) 

3. Begri~pen van fysiologie en van menselijke 
fysiologie en fysiologie van de N. (A. 8~-10%(1) 
kauworganen ............... DE HEMPTINNE) 105 u 8Yz-10(2) 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N. (A. 
DE HEMPTINNE) 45 u. ~ uren la ter te bepalen 

4. Begrippen van biochemie en van menselijke 
biochemie en biochemie van de 
kauworganen . . . . . . . . . . . . . . . J. STOCKX 67Yz u 14-15~(1) 11-12Yz 

4' Praktische oefeningen .......... J. STOCKX 45 u. 14-17(2) 

5. Algemene microbiologie, algemene 10%-11 Yz 
immunologie ............... A. DEVOS 45 u. 14Yz-16(1) (1) 

(O) = totaal aantal uren per jaar (2) =tweede halfjaar (1) = eerste halfjaar 

, 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

llVz-.13(2) Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

8Yz-1 OYz(l) A.Z. 
8'h-10(2) Aud.C 

A.Z . 
Aud.C 

Led., 35 
I Aud. 104 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 



w 
0 
00 

I 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

1 e licentie in de tandheelkunde -

Leergangen · Titularis (0) maandag! dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

la. Begrippen van pathologische - \ 

ontleedkunde .............. N. (H. ROELS) 45 u. 

1 b. Pathologische ontleedkunde van mond 
en tanden ................ N. (H. ROELS) 15 u. 

1' Praktische oefeningen .......... N. (H. ROELS) 30u. -

2. Microbiologie van mond en tanden . . . N . 15 u. 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 20 u. 

. 3. Begrippen van pathologische fysiologie 
en van pathologische biochemie ..... N. (E. LACROIX) 60u. 

6. Begrippen van geneeskundige psychologie 
ep van psychopathologie . ........ N. (A. EVRARD) 15 u. 

7. Pathologie en semeïologie van mond, 
tanden en kaakbeenderen . . . . . . . . N. (R. DE WILDE) 30u. 

lOa Conserverende tandheel.kundige 
therapie voor de volwassenen . . . . . . N . 

~ 

60u. 30 uur/jaar 
lOb Conserverende tandheelkundige 

therapie voor het kind .......... N. (R. DE WILDE) 

10' Praktische oefeningen ... . . . . . . . . . N . 
N. (R. DE WILDE) 480 u. 120 uur/jaar . 

12a Occlusie en kinesiologie van het 
stomatognatisch stelsel .......... N. (A. COMHAIRE) 3Qu. 

( 0 ) = totaal aantaluren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
NB. Bij het begin van het academisch jaar zal een omstandig uurrooster aan de studenten medegedeeld worden. 

• 
/ 

Plaats 

' , 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

. Pasteurlaan, 2 

Stom. Inst. 
A.Z . 

Stom. Inst. 
A.Z. 

Stom. Inst. 
A.Z. 

Stom. Inst. 
A.Z. 



-
-
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNflF 

le licentie in de tandheelkunde (Nieuw programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag 1 woensdag 1donderdag1 vrijdag I zaterdag Plaats . 

12d Totale prothese . .. . . . . .. . .. . . .. N. (A. COMHAIRE) 45 u. Stom. Inst. A.Z . 

12' Praktische oefeningen ....... ... N. (A. COMHAIRE) 1055u. 335 uur/jaar Stom. Inst. A.Z. 

14. Fundamentele technieken in verband Stom. Inst. 
met de tandheelkundige materialen . . N. (A. COMHAI~E) 30 u. A.Z . 

14' Praktische oefeningen . . . . . . . . . N. (A. COMHAIRE) 200 u. 150 uur/jaar 
~ 

Stom. Inst. A.Z . 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne Stom. lnst. 
van mond en tanden ........... N. (R. DE WILDE) 30u. 15 uur/jaar A.Z. 

w 
~ 15' Praktische oefeningen ......... N. (R. DE WILDE) 90u. Stom. Inst. 

-
,,: 

. 
I 

, 
~ 

~ 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
NB. Bij het begin van het academisch jaar zal een omstandig uurrooster aan de studenten medegedeeld worden. 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

. , 
" 1 e Licentie in de tandheelkunde (Oud Regime) 

Leergangen Titularis 

1. De protheseleer ............... A.COMHAIRE 

1' Praktische oefeningen " ........... A. COMHAIRE 

2. De protheseleer, partim : tandheelkundige 
materiaalkennis (deel: niet-metallieke 
materialen) .. , ............... A.COMHAIRE 

3. De beginselen der geneeSUliddelleer en der G.DE 
farmacodynamie (**) ............ VLEESCHHOUWER 

4. De pathologie en de therapie van de mond . · R. DE WILDE 

'3. Kliniek der mondziekten .......... R. DE WILDE 

6. Operatieve tandheelkunde .......... R. DE WILDE 

6' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 

7. Orthodontie ' ................. R. DE WILDE 

7' Praktische oefeningen ............ R. DE WILDE 

8. De algemene ziektenleer ........... E. LACROIX 

9. De bacteriologie met de beginselen van de 
parasitologie ................. E. NIHOUL 

9' Praktische oefeningen (*) .......... E. NIHOUL 

10. De pathologische ontleedkunde ....... H.ROELS 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(*) = niet verplicht 
(* *) = om de twee jaar gedoceerd. 

maandag dinsdag woensdag 

8%-11 

14-18 14-18 

\ 

18-19%(2) 

14%-151/2(1) 

8%-9% 

14%-151!2(1) 

' 15%-18 9%-11~ 8%-11~ 

". 

11%-13 

' 14%-161/2(1) 

12-13 

donderdag vriidag zaterdag Plaats 

8%-10%(2) Ac. Ziekenh. 

. 14-18 Ac. Ziekenh. 

;,; 

9YJ:-11(1) Ac. Ziekenh. 

18-19%(2) Aud. E.A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

8%-11~ Ac. Ziekenh. 

8%-9%(2) Ac. Ziekenh. 

14-17(1) 8%-12(1) 
14%-17(2) 9%-12(2) Ac. Ziekenh. 

16%-18 Ac. Ziekenh. 

11%-13 Ac. Ziekenh. 

14%-i&/2(2) Ac. Ziekenh. 

12-13 Bijl., 1 . 
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Leergangen 

1. De protheseleer ................ 
1' Praktische oefeningen + klinische opleiding 

-
2. De beginselen der geneesmiddelleer en der 

farmacodynamie (*) · . • . . . • . • . . . . . 

3. Kliniek der mondziekten .......... 
4. Operatieve tandheelkunde ... ........ 
4' Praktische oefeningen ............ 
5. Orthodontie ................. 
5' Praktische oefeningen ............ 

6. Protheseleer, partim : tandheelkundige 
materiaalkennis (deel: metalen) ....... 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

'FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
·-

2e Licentie in de tandheelkunde (Oud Regime) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

A. COMHAIRE 11-12(2) 17-18(2) 17-18(2) 11-12 17-18 

A. COMHAIRE 
8'n-11 14-17 14-17(4) 8'n-11 14-17 

G. DE VIEESCI-n:fOUWER 18-19'n(2) 18-19'n(2) . 

R. DE WILDE 8'n-9'n 

R. DE WILDE 17-18 

R. DE WILDE 14-17 9'n-12 8'n-12(3) 8'n-12 

R. DE WILDE 17-18(1) 

R.DEWILDE 14-17(4) 
..... 

9Yz..l1(1) 
8Yz-12(2)(3) 

H. HAEMERS 

' 

11-12V2(1) 

(3) = om de nyee jaar : 11~ } gedurende het tweede halfjaar 
(4) =om de tweejaar: 14~ 
(*) = om de twee jaar gedoceerd. 

-

Plluzts 

-
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Aud. E.A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vnjdag 

1. Nieuwe juridische aspecten van de F.VAN 
geneeskundige plichtenleer . . . . . . . . HOOREBEKE 6 u. dagen en uren later te bepalen 

2. Kortlevende Radio-isotopen in de één uur les per week in februar.i-maart 
geneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . K. SCHELSTRAETE 5 u. maandag of donderdag te 1 7 u. of te 18-u. 

3. Fysica in verband met Radio-therapie . . J. ALLEWAERT 5 u. één uur les per week in januari-februari 
maandag, dinsdag of donderdag te 17 u. of te 18 u. 

4. Immunologie bij de gewrichtspathologie E.VEYS 4 u. dagen en uren later te bepalen 

5. Aktuele aspecten van de -

Parodontopathiën . . . . . .. . . . . . . H. SCHAUTTEET 6 u. 17-18(2) 

6. De geschiedenis der geneeskunde .... A.EVRARD 5 u. 17-18(3) 

7. Actuele Cardiologische onderzoekings- één uur les per week in maart-april 
methoden . . . . . . . . . . . . . . . . J. VERSTRAETEN 5 u. dinsdag of donderdagnamiddag 

8. Praktijkbeheer in de tandheelkunde . . . R. V ANDERDONK 5 u. dinsdagnamiddag (2) 

-

-

-

-

(2) = tweede halfjaar (3) =de laatste vijf weken van het tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

.-

A.Z . 

A.Z . 

A.Z . 

A.Z. 

A.Z . 

Pasteurlaan, 2 

A.Z . 

A.Z . 



HOGER INSTITUUT VOOR .LICHAMELIJKE OPVOEDING 

(R.B. van 28 augustus 1945} 

WATERSPORTLAAN 2 - Tel. 23.50.35 
Tel, 23.50.36 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verleent de volgende 
weténschappelijke graden en diploma's : 
- Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs e.B 

doctor in de lichamelijke opvoeding 
- Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding (*) en doctor in de 

bijzondere lichamelijke opvoeding(*). 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Tot de kandidatuur : 
1. zij die voldoen aan de toe1atingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 2, 1 o 

van het, konin~ijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 16); 
2. zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 8 van het 

besluit van ·de Raad van Beheer van 26 februari 1964 (cf. p. 19); 
3. de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift van Grieks

Latijnse, Latijn-Wiskundige, Latijn-wetenschappelijke of modem-weten
schappelijke afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist was 
om universitaire studiën aan te vangen; 

4. de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg 
' de voorbereidende proeven, bedoeld bij de artikelen 1 0, 1 Obis of 12 der 

wetten op het toekennen van de academische graden en het programma 
der universitaire examens (coördinatie op 31 december 1949) hebben 
afgelegd. · 

Bovendien moet men in het bezit zijn van een door de raad van het 
Instituut aanvaard geneeskundig getuigschrift, waarbij bevestigd wordt dat 
men vrij is van elk pathologisch verschijnsel of gevolg van ziekte, dat het 
beoefenen van de lichamelijke ·opvoeding en de sport zou verbieden. Dit 
bewijs moet aanvaard zijn vó.ór de inschrijving op de cursussen wordt ge
nomen. 

- Tot de licentie :de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 
- Tot ·de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : de 

houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma en licentlaats
diploma. 

(*) Deze wetens~happelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 

-313-



- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van 
het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 

- 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 
tenminste één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaats
diploma, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

1 o De kandidatuur : . 
- de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie : 
- de vakken van het examen van de ·licentie in de lichamelijke opvoeding 

lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. De 
examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen over een vraa~tuk in verband met één der vakken van het 
licentiaatsexamen; 

- deze verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd. 

3° De aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : 
·- het examen voor de aggregatie van het secundair onderwijs van de hoge

re graad voor lichamelijke opvoeding mag gelijktijdig met het tweede 
examengedeelte van de licentie worden afgelegd. De aggregatie wordt 
vereist van hen die een benoeming betrachten voor het onderwijzen der 
lichamelijke opvoeding in de athenea, of atheneumafdelingen en in de 
normaalscholen; · 

- de examinandi moeten bovendien, gedurende tenminste één jaar, didac
tische oefeningen hebben gevolgd 'in een instelling voor . middelbaar 
onderwijs, onder leiding van de professor belas.t met de cursus in de 
·bijzondere methodiek. 

4° De licentie in de bijzondere lichamèlijke opvoeding : 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

5° Het doctoraat in 'de lichamelijke opvoeding: 

- het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indien~n en de 
open bare verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van een stelling aangenomen door de raad van het Instituut. 
Dit proefschrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt 
te worden tenminste één waand voor de datum voor het éxamen vast
gesteld. 
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6° Het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 

- het exam~n gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 
openbare verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van een stelling aangenomen door de raad van het Instituut. 
Dit proefschrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt 
te worden tenminste één maand voor de datum voor het examen vast
gesteld. 
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w -0\ 

I 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
~ 

Leergangen 

heren 

1. De pràktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dames 

heren 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : balspelen . . . . . . . . ." . · . . 

dames 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : athletie k . . . . . . . . . . . . 

4. De algemene scheikunde, partim: 
anqrganische ................. 

~· Praktische oefeningen ............ 
5. De proefondervindelijke natuurkunde .... 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. De algemene scheikunde, partim : 

organische .................. 
6' Praktische oefening~n ............ 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

.te Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

.. 

I 11-12(1) 8Vz-9Vz(l) 
15-16 11-12(~) 

i N. 
14-15 12-13(1) 10Vz-11Yz 

I 141/z-15Vz 
(2) 

( N. 15Vz-16Vz 
(2) 

N . 9Vz-10Vz 

L. MASSART 8Vz-10(1) 8Vz-10(1). 

L. MASSART 32 uur/jaar 

J. DEMUYNCK 11Vz-13 8Vz-10 

J. DEMUYNCK 40 uur/jaar 

10-llYz 1o-11 Vzo> I 
M.ANTEUNIS (67Vz uur/jaar) 

M. ANTEUNIS 40 uur/jaar 

' 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

91/z-10Vz(2) 
Watersport!., 2 

.. I --....... ....... 

10-11(2) oooo Watersport!., .2 
I 

oo 
s: s: 

151/z-16Vz s: s: ..... ..... 
(1) ~~ Watersport!., 2 

~ ~ 
P.::T 

15Vz-16Vz s ~ 
(1) , ~ g Watersport!., 2 

................ 

/ 

Watersport!., 2 

10-11Vz(l) Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 -
81/z-10(1) 

Plat., ·22 

. Plat., 22 



~ 

' 
HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMEUJK.E OPVOEDING 

2e Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding - . . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag .. woensdag donderdag vrijdag · zaterdag Plaats 

- . - ----..... __ ...... ....... -, -
heren I 9%-1 OYz(l) 8%-9%(2) 9%-10%(1) \ 

10-11(2) ) - WatersportL, 2 
1. De praktijk van de lichamelijke op~oeding ..... -N. 

I 00 ..... 
en de sport ................. 10-11 

\ 
000 

0 
dames 15-16(2) 8%-9%(2) 9%-1 0%( 1) ~ ~ WatersportL, 2 Ei Ei 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding \::::;'::--._ - I ~ '-· 

en de sport : zwemmen . . . . . . . . . . . N. . 19%-20% ~ 8-9 ~ ~ Bad Peerstraat ... 
3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 13%-14% , . fr g 

sa en de sport : balspelen . . . . . . . . . . . . N. 51h-16Yz( 2) ' ë.e, Watersport!., 2 
4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding I 

w - en de sport : athletiek . . . . . . . . . . . . N . 8%-9%(2) Watersport! .. 2 
-..J 

I 
5. De begrippen der ontleedkunde van het -

menselijk lichaam ... .............. J. FAUTREZ 10-11 10-11 11-12(2) 11-12(1) Led., 35 
5' Praktische oefeningen ............ J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 
6. De fysiologische scheikunde J. STOCKX 

. 
9%-11(1) 10%-12(1) Watersportl., 2 ......... 

6' Praktische oefeningen ............ J. STOCKX 14-17(2) Led., 35 
7. De algemene proefondervindelijke fysiologie J. STOCKX 

.. 
11-12% WatersportL, 2 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J .• STOCKX • 17-18%(2) Led., 35 
8. Beginselen van de weefselleer en van de 

biologie .................... M. SEBRUYNS 55 uur/jaar Pasteurlaan, 2 
8' Praktische oefeningen ............ M. SEBRUYNS 8%-11% 30 uur/jaar Pasteurlaan, 2 
9. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

zielkunde .................. H. V ANDER EECKEN 11%-13(2) Led., 35 

' ( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
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I 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELDKE OPVOEDING 

.. 
Ie Licentie in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dçmderdag 

heren I 16-17 14-15 
1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . ( dames 
0 \. 16-17 . 14-1'5 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen . . . . . . . ~ .... N . • 19o/4-2()314 

3. De praktijk van de lich~melijke opvoeding 
en de sport (athletiek- balspelen- 11%-13 
volksdans) .... . ............. N. 17-18 18-19 11%-12% 

4. De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9%-11% 

5. De theorie van de lichamelijke oefeningen . . R.CLAEYS 14%-16 

6. De fysiologie van de mens .......... I. LEUSEN 8%-9% 8%-9% 
10-11 10-11 

6' Praktische oefeningen ............ I. LEUSEN 45 uur/jaar 

7. De biometrie van de mens .......... P. VAN UYTVANCK 10%-llVz 10Yz-11Yz 

7' Praktische oefeningen P. VAN UYTVANCK . 14-17 ... . ........ 

8. De hygiëne (1e deel) ............. R.CLAEYS 8%-9%(1) 

(1) =eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

11Yz-12V~ Watersport!., 2 

11-12 Watersportl, 2 

8--9 Bad Peerstraat 

13%-15% Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I Watersportl, 2 

Watersport!., 2 

Watersportl, 2 



w -\0 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6' 

7. 

7' 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELUKE OPVOEDING 

2e Licentie in de lichamelijke opvoeding 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

heren 

) 
9-10 9-10 
15-16 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 

dames 15-16 9-10 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding -
en de sport: zwemmen . . . . . . . . . . . N . 1934-20* 

heren I 17-18 17-18 9%-11 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport (athletiek-volksdans-balspelel') N. ( dames 17-18 18-19 1P/:z:-12% 

De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11-12 

De ontleding van de bewegingen . . . . . . . R.CLAEYS 10%-12% 
-

De bijzondere fysiologie van de lichamelijke 
opvoeding .................. P. VAN UYTVANCK 91h-ll 

Praktische oefeningen ............ P. VAN UYTVANCK 14-17 

De hygiëne (2e deel), toegepast op de 11-12(1) 
lichamelijke opvoeding ........... R.CLAEYS 10%-11%(2) 

Praktische oefeningen ............ R.CLAEYS 15-17 

vrijdag zaterdag Plaats 

11%-12% 

11-12 Watersport!., 2 

8-9 -. Bad Peerstraat 

14%-16% 

14:Y:z:-16% Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersportl., 2 I 

9:Y:z:-ll Watersport!., 2 i 

Watersport!., 2 . 
Watersport!., 2 

Watersport!., 2 



w 
N 
0 
I 

HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

I Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maanàzg r dinsdag 1 woensàzgl donderàzgl vrijdag 1 zaterdag 

1. Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsel .. 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. CLAESSENS 45 uur/jaar · 

·- . -··-
partim: ................... R. CLAEYS 15 uur/jaar 

2. ' Theorie van de kinesitherapie en 
ergotherapie ................. H. CLAESSENS 60 uur/jaar 

2' Praktische oefeningen ............ H. CLAESSENS 1 ~0 uur/jaar 

3. Tlieorie van de lichamelij~e opvoeding bij 
interne stoornissen ............. 
partim: ................... R. CLAEYS 45 uur/jaar 

partim: ................... P. VAN UYTV ANCK 15 uur/jaar ~ 

-
4. Stages .................... H. CLAESSENS 600 uur/jaar 

-- ' 
,; 

-

-

> 

Plaats 

' 

Ac. Ziekenh. 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

W atersportl., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

·-



' HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

\ Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De bijzondere methodenleer van de 3 lesuren per week in At. of Lyceum - Atheneym, 
lichamelijke opvoeding en de sport . . . . . N . volgens uurrooster At. of Lyceum Lyceum 

-
2. Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 

opvoeding en de sport in verband met open-
lucht leven en vrije tijdsbesteding . . . . . . N . 9-10 Watersport!., 2 

3. De geschiedenis der opvoedkunde(wel in 74/75 K. DE CLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 

4. De algemene methodiek (niet in 74/75) ... A.GERLO 17-19 Univ., 2 

w 
~ 

5. De proefondervindelijke opvoedkunde . .. R. VERBIST - 17-19 Univ., 2 

.... 

I 

-

I 

I 

! 

I 

-



CENTRUM-VOOR BIOCHEMIE 

(R.B. van 25 juli 1945) 

K.L. LEDEGANCKSTRAA T 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 techologie. (*) 

TOELA TINGSVOORWAARDEN 

I. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
dé biologie : de houders van één der hiernagenoemde wettelijke of weten
schappelijke diploma's : 

1 o licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
2° licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; · 

· 3° licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
4° apotheker; 
5° doctor in veeartsenijkunde; 

· 6° doctor in de genees-, heel- en verloskunde; . f 
7° ingenieUr voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

II. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
de technologie : de houders van één der wettelijke of wetenschappelijke 
diploma's vermeld onder I. 1 o, 4° en 7°. 

lil. De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, tot hetzelfde examen toelaten : de 
houders van een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat zij met goed 
gevolg studiën gedaan hebben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

De examenvak~en voor de graad van licentiaat in de biochemische weten
schappen zijn het voorwerp van e~n 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 exa
men af; voor hen die de specialisatie in de biologie kiezen, omva~ het examen 
aanvullingen in de klinis~he analyse. Zij moeten ook een verhandeling indie
nen over een vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*)Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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\ CENTRUM VOOR BIOCHEMIE I 

' 

I 

Licentie in de biochemische wet~nschappen met specialisa~ in de biologie. 

I 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

,. 

-- - - . - -
I. VERPliCHTE CURSUSSEN : ' ....... , 

1. Aanvullingen in de organische scheikunde . 
(0) (+) .................... M.VERZELE - 9-10(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen (0 ) ( +) ........ M.VERZELE 14-18(1) Plat., 22 

2. Aanvullingen in de analytische scheikunde en 
, 

in de organische analyse (0 ) (+) (ll<) ..... A. CLAEYS 14Yz-15Yz(1) Farm. Inst. A.Z. 

2' Praktische oefeningen (0 ) (+) (*) ...... A. CLAEYS 15%-18~1) Farm. Inst. A.Z. 
.. 

I 3. De geneeskundige microbiqlogie en serologie E. NIHOUL 8Yl-10(2) Ac. Ziekenh. 
w 

alle vrije uren van de 10e en de lle week (30 u) tv 3' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL Ac. Ziekenh. w 
I 4. De ontleding der voedingsstoffen(+) B. CUVELIER 8Yz-12Yl(1 .... 

14-18(1) Farm. Inst. A.Z. 

5. De beginselen van de fysiologie en 
.. 

- anatomie ('') ................. E. LACROIX 10-12 Ac. Ziekenh. 

6. · De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking ·- Àc. Ziekenh. 
van geneesmiddelen ............. G. DE VLEESCiffiOUWER 16%-18'12(2) BlokB 

-
(O) =.van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van e~n diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen . 

. (+)=van deze cursussenworden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 
(*) = van deze cursus worden vrijgest~ld : de houders van een diploma van ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 
(") = vari 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 I 

' 

, __ I 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

. Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6' Praktische oefeningen ............ G.DE 
VLEESCHHOUWER 15-18(2) 

7. De algemene biochemie, (partim : enzymologie 
en metabolisme) ............... L. V ANDENDRIESSCHE 9%-11 

7' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142% u.) 

8. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 
biologie) ................... W. FIERS 11-12% 

8' Praktische oefeningen ............ W. FIERS alle vrije uren van de 21e tot en met de 26e week (142% u.) 

9. De biologische fysico.chemie ........ A. LAUWERS 16-18 . 
9' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) 

10. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse ............. A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e weèk (15 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
één cursus te kiezen uit : ' 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties ................... G. GOETHALS 8Vz-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8Vz-10(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

A. Ziekenh. 
BlokB 

Led., 35. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

·wolterslaan, 12 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de technologie 

~ergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

.. 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : . I 

1. Aanvullingen in de organische scheikunde 
(0) (+) .................... M.VERZELE 9-10(1) 

1' Praktische oefeningen (0) (+) ...... ... M.VERZELE 14-18(1) 

2. De geneeskundige micro biologie en serologie E. NIHOUL 8Yz-10(2) 

2' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL alle vrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 u.) 

3. De ontleding der voedingsstoffen(+) .... B. CUVELIER 8Yz-12(1) 
14-18(1) 

4. De technologie der biochemische bedrijven G. GOETHALS 10-llYz 

5. =>. De beginselen van de fysiologie en ue oegmseten van ae Iystotogte en 
anatomie anatomie .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. LACROIX E. LACROIX 10-12 10-12 

6. 6. De grondbeginselen van de farmacologie en De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking van demonstraties over de biologische ijking van G.DE G.DE 16Yz-18Y2 16Yz-18Y2 
geneesmiddelen geneesmiddelen ............... . . . . . . . . . . . . . . . VLEESCHHOUWER VLEESCHHOUWER (2) (2) 

6' 6' Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . G.DE G.DE 
VLEESCHHOUWER VLEESCHHOUWER 15-18(2) 15-18(2) 

7. De algemene biochemie, (partim : enzymologie 
en metabolisme) . ............... L. V ANDENDRIESSCHE 9%-11 

( 0 ) =van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van ee~diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van apotheker. 
(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh Ac. Ziekenh. -

Ac. Ziekenh Ac. Ziekenh. 
BlokB· BlokB· 

Ac. Ziekenh Ac. Ziekenh. 
BlokB. BlokB. 

Led., 35 
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.CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappenmet specialisatie in de.technologie 
-

I Deergangen '· Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

7' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142% u.) 

8. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 
biologie). .................. . W. FIERS 11-12% 

8' Praktische oefeningen W. FIERS •· .- alle vrije uren van de 21e tot en met de 26e·week (142Yz u.) ............ 

9. De biologische fysico-chemie ........ A. LAUWERS 16-18 

9' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) 

~ 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industrièle uitvoering van organische 
reacties ................... G.GOETHALS 8Yz-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8%-10(1) 

I 

~ 

-

.. . 
-

.. . 

( 1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Plat.,22 

Farm. lnst. A.Z. 

I 

i 

-



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

J. PLATEAUSTRAAT 22 - Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit vari de Toegepaste Wetenschappen verleent de volgende 
wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat burgerlijk ingenieur, richtingen : 

:_. Burgerlijk bouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk metallurgisch ingenieur 
- Burgerlijk scheikundig ingenieur 

A. Architectuur 
B. Burgerlijke bouwkunde 
C. Werktuigkunde, 

Elektriciteit- sterkstroom, 
Scheepsbouw 
Werktuigkunde- elektriciteit 

D. Elektriciteit- zwakstroom 
E. Metaalkunde 

Scheikunde· 
Textiel 

- Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk ingenieur-architect 
- Burgerlijk textielingenieur 

1 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaat natuurkundig ingenieur 
- Natuurkundig ingenieur 

richtingen : - kern wetenschappen 
-inwendige bouw der materialen 
- elektronica 

- Ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek (*) 
-Aardkundig ingenieur(*) 
- Ingenieur in de nucleaire wetenschappen (*) 
- Scheepsbouwkundig ingenieur(*) 
- Elektrotechnisch ingenieur(*) 

richtingen: -zwakstroom 
- sterkstroom 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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- elektrothermie en elektrochemie (enkel voor de 
houders van het wettelijk diploma van burgerlijk schei
kundig ingenieur en van burgerlijk metallurgisch inge
nieur of van één met deze graden· overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma). 

- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
-Ingenieur in de bouwmechanica (*) 
- Bedrijfskundig ingenieur(*) 
- Doctor in de toegepaste wetenschappen 
- Speciaal doctor in de toegepaste wetenschappen 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur : 

Art. 1.- Het examen voor toelating tot de studies van kandidaat burger
lijk ingenieur dat ingericht wordt door de examencommissie ingesteld 
door de universiteiten omvat : 

1 o een Nederlandse, Fra~e of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die behoren tot verschillende discJplines, waaronder de kandi..; 
daat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 
3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het ·Frans, het Nederlands, . 
het Duits of het Engels. · 
De kandidaat van . vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden 

zijn landstaal als tweede taal te kiezen; 
4° de algemene geschiedenis; 
5° de geschiedenis van België; 
6° . de aardrijkskunde; 
7° . de rekenkunde; 
8° de alge bra; 
9° de vlakke meetkunde; 

1 0° de meetkunde der ruimte; 
11 o de analytische meetkunde; 
12° de beschrijvende meetkunde; 
13° de rechtlijnige driehoeksmeting; 
14° de boldriehoeksmeting; 
15° het numeriek rekenen. 

Art. 2. - Het peil van de kennis vèreist voor ieder van de vakken als 
bedoeld in artikel 1 komt overeen met dit van het omstandig program
ma door elke universiteit vastgesteld. 

(*) · Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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Art. 3. - § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang 
verleent tot het hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit 
blijkt dat zij geslaagd zijn voor een toelatingsexamen tot de graad van 
kandidaat in de wiskundige wetenschappen of ·in de natuurkundige 
wetenschappen of van kandidaat landbouwkundig ingenieur zijn vrijge
steld van de ondervraging over de vakken bepaald onder de nrs. 1 o tot ' 
6° van art. 1. 

· § 2. De houders van één van de hierna opgesomde getuig
schriften of diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vak
ken bepaald onder de nrs~ 3° tot 6° van art. 1 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen); · 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij 

art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire exa
mens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examencom
missie; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 
d) · _getuigschrift van één van de voorbereidende proeven tot de acade-

mische graden; · 
e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kan

didaat in de handelswetenschappen; 
f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische 

af deling); · 
g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling moedertaal-geschiedenis; 
h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

af deling Frans-geschiedenis; 
i) diploma van geaggregeerde .voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling Nederlands-Engels; 
k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 

afdeling wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of 
wiskunde-fysica; 

1) . diploma van geaggregeerde voor het lager secundair .onderwijs, 
afdeling wetenschappen-aardrijkskunde; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma vah regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaan
se talen in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het 
onderwijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen; 

0) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van re-
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gentes voor het onderwijs · in de wetenschappelijke vakken in de 
middelbare scholen; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres; 
q) getU;igschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke 

Militaire School (afdeling "alle wapens" of "Polytechnische afde-
ling"); · · 

r) '.getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A); 

s) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen) of diploma van een hogere secundaire· 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade
mische graden en het programma van de universitaire examens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingèstelde examencommissie. 

B. Tot de graden van burger~jk ingenieur: 
cf. p. 10 en volgende. 

C. a) Tot .de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk inge
nieur en van burgerlijk ingen-ieur : cf. p. 14 en volgende. 

b) Tot de graad van kandidaat natuurkundig ingenieur : wordt het 
slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk 
ingenieur ( cf. sub . . A). 

c) Tot de graad van natuurkundig ingenieur : de personen die de 
overeenstemmende graad van kandidaat hebben behaald. 

d) Tot de graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : de 
personen die houder zijn van een diploma van burgerlijk bouw
kundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van 
. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van burger
lijk elektrotechnisch ingenieur richting sterkstroom, van burgerlijk 
scheepsbouwkundig ingenieur of van een met deze graden overeen-
stemmend wetenschappelijk diploma. · 

e) Tot de graad van aardkundig ingenieur : 
1 o de personen die houder . zijn van het diploma van de wette

lijke academische graad van burgerlijk mijningenieur of van 
het met deze .graad overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma; 

2° de personen die houder zijn van het diploma van de wette
lijke academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van het met deze graad overeenstemmend wetenschappe
lijk diploma, mits zij slagen voor het aanvullend. examen over 
het vak "de mijnbouw". 

f) Tot de graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen : de 
personen die houder zijn van het diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk scheikundig ingenieur, van 
burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burgerlijk elektrotechnisch 
ingenie1:1r, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur of van burger-
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g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

!! 

lijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur of van één met 
deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van scheepsbouwkundig ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma, met uitzondering van het 
diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur of van burgerlijk 
ingenieur-architect. . 
Tot .de graad van elektrotechnisch ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze gràden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma_. 
Tot de graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken :. de 
personen die houder zijn van een diploma van één der wettelijke 
academische ·gradèn van burgerlijk ingenie.ur of van één met die 
graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van ingenieur in de bouwmechanica: de personen die 
houder zijn van het diploma van burgerlijk ' bouwkundig ingenieur 
of van burgerlijk ingenieur-architect. 
Tot de graad van bedrijfskundig ingenieur : de houders van een 
diploma van één van de wettelijke graden van burgerlijk ingenieur 
of van één met die graden overeenste .. mmend .wetenschappelijk 
diploma, evenals de houders van een· Wettelijke graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingenjeur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën of van één met die graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma. · 
Tot het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : - ten ware zij 
er van vrijgesteld werden krachtens het koninklijk besluit van 30 
september 1964, houdende vaststelling van de algemene voorwaar
den waaronder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's 
door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt, .- zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van burgerlijk 
mijningenieur of van ingenieur der burgerlijke bouwkunde, afge
leverd overeenkomstig de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891, 
hetzij van het diploma van burgerlijk ingenieur afgeleverd overeen
komstig de wet van 21 mei 1929, hetzij van een in Belgie behaald 
wetenschappelijk diploma van ingenieur, hetzij van een diploma 
van ingenieur in het buitenland verkregen en ·door de Faculteit 
gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diploma's. Daarenboven 
moet de kandidaat, onder leiding van een professor van de be
voegde Faculteit, onderzoekingen gedaan hebben of werken van 
technische aard' hebben uitgevoerd, die door de voormelde Facul
teit als belangwekkend werden erkend. 
Tot het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 

zij die sedert ten minste twee jaar houder zijn van een wette
lijk of wetenschappelijk 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 
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eerste alinea van artikel 2 van . het koninklijk besluit van 27 
december 1938 vermelde. De studieduur wordt berekend van
af het tijdstip van het verkrijgen van het buitenlandse inge
nieursdiploma. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
(kandidaturen) en de speciale scholen (graden). 

1 o De kandidaturen burgerlijk ingenieur en natuurkundig ingenieur -: 
de studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van burgerlijk ingenieur. 
de studie van kandidaat natuurkundig ingenieur bereidt voor op de 
wetenschappelijke graad van natuurkundig ingenieur; 
de voorbereidende scholen behelzen twee stud~ejaren en z_ijn het voor
werp van twee examengedeelten. Elk van deze examengedeelten om
vat praktische ~roeven en grafisc.he werken ove~ de vakken die zulks 
vergen. 

2° De graden van burgerlijk ingenieur en van natuurkundig ingenieur : 
de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van 
tenminste drie jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat prak
tische proeven en grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
de exatninandi moeten bij het laatste examengedeelte een werk in
dienen over een vraagstuk in verband met de groep vakken die zij 
hebben gekozen; 
dit werk dient aan de examèncommissie overgemàakt tenminste veer
tien dagen vóór de opening van de examenzittijd voor de burgerlijke 
ingenieurs en tenminste één maand voor de natuurkundige inge
nieurs. 

3° De graden van aardkundig ingenieur en van ingenieur in de nucleaire 
wetenschappen : 

de examenvakken zijn het voorwerp van één examen en van ten
minste één jaar studie. Dit examen omvat praktische proeven en 
~afische werken over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behoort; 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste één 
maand vóór de opening van de zit~jd. 

4° De graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Dit examen omvat praktische proeven en grafische werken 
over de vakken die zulks vergen ; 
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bovendien moeten de examinandi een werk indienen· over een vraag
stuk dat bij' de examenvakken behoort; 
dit werk dient aan de examencommissie voorgelegd te worden uiter
lijk op de datum vastgesteld door de commissie. 

5° D~ . graden van scheepsbouwkundig ingenieur en van elektrotechnisch 
ingenieur: 

het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één 
jaar studie worden afgelegd; 
de examïn.andi moeten bovendien een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenstof behoort. 

6° De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : 
' het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 

studie. Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen kan het examen echter 
in twee gedeelten worden gesplitst; 

__:_ de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp dat 
betrekking heeft op één van de vakken die deel uitmaken van de 

1 leerstof. Dat werk moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgestelde termijn worden voo.rgelegd. 

7° De graad van ingenieur in de bouwmechanica : 
het enig examen over de leerstof van ingenieur in de bouwmechanica 
kan pas afgelegd worden na tenminste één jaar studie; 
de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de verplichte cursussen. Dat werk moet aan de 
examencommissie worden voorgelegd binnen de door haar vastge
st~lde termijn. 

8° ·De graad van bedrijfskundig ingenieur (de cyclus vangt om de 2 jaar aan): 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste twee jaar 
studie; · 
de examinandi moeten bovendien aan de examencommissie en vóór 
de door haar vastgestelde daturn een verhandeling indienen over een 
praktijkvraagstuk gekozen. uit de vakken van het leerplan. 

9° Het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 
het examen voor de graàd van doctor in de toegepaste weten
schappen omvat het indienen en de openbare verdediging van een 
geschreven of gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband 
houdt met één der· vakken, die op. het programma der bewuste 
Faculteit voorkomen. 

10° De aggregatie voor het hoger onderwijs : 
het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een 
oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, 
alsmede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden 
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afgelegd tenmjnste twee jaar na het behalen van het diploma van 
burgerlijk i_ngenieur. · 

11 o Het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 

het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een 
oorspronkelijk en 9nuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, 
alsmede het geven van een openbare les. 

INWENDIG REGIME 

Behalve de · gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbe-
. reidende als in de speciale scholen, een vrij of een verplicht inwenc:;lig regime 

(vóór 1 november moefen de studenten van de speciale scholen hun keuze 
kenbaar maken op het secretariaat van de speciale scholen), bestaande uit 
herhalingen, praktische oefeninge.n, 01;1twerpen, werken in de laboratoria en 
grafische werken in aansluiting aan verschillende vakken van het onderwijs. 
De. bekomen punten tellen mee voor het examen. 

L ·. 
-334-



w 
w 
Vl 

I 

Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. De analytische meetkunde 

1' Praktische oefeningen 

2. De hogere algebra 

2' Praktische oefeningen 

' 3. De differentiaalrekening, de integraal
rekening en de beginselen van de 
variatierekening en van de differen
tierekening . . : . . . 

3' Praktische oefeningen 

4. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden 

4' Praktische oefeningen 

5. De analytische mechanica 

5' Praktische oefeningen 

6. De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 

a. partim : mechanica 

a' Praktische oefeningen 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

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

J. BILO 

J. BILO 

_F. WUYTACK 

F. WUYTACK 

F. KULIASKO 

F. KULIASKO 

C. GROSJEAN 

C. GROSJEAN 

R.MERTENS 

R.MERTENS 

P. MORTIER 

P. MORTIER 

45 u. 

22% u.ll0-11%(1) 

45 u. 8%-10 

45 u. I 11%-13 

1().11%(2)! I 8%-10(1) 
180 u.l 8%-10(1) 11%-13(1) 11 %-13(2) 

157lhu. 15-18(1) 

22%u. 

22%u. 16%-18(2) 

90 u. 11'1~13(2)1 8'/z-10(2) 

22%u. 14Y~16(2) 

22Yz u. 

22% u.l 14-18(b) 14-18(b) 

11%-13(1)110-11%(1) 

15-18 

8Y~10(2) 

10-11%(2) 
8Yz-10(1) 

llYz-13(2) 

* = totaal aantal uren per cursus 
eventueel gespr.;id over 2 jaar studie 

(b) =in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 27l.S9 

,Krijgslaan, 271.S9 

Krijg slaan, 271.S 9 

Krijgslaan, 271.S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



w 
w 
0\ 

I 
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Leergangen 

7. De algemene scheikunde en beginselen der 
fysische scheikunde, 
a. partim : anorganische scheikunde en dè 

beginselen der fysische scheikunde 
(deel1) ................ 

a' Praktische oefeningen (0 0) ....... 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ... 

10. De beginselen van het nijverheids-
recht ................... 

11. BIJZONDERE CURSUS VOOR 
RICHTING A 

1. Elementaire vormstudie (praktische 
oefeningen) ................ 

\ 

I 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
* =totaal aantal uren per cursus 

(
00

) = alleen voor de richtingen B, C, D enE 
(a) = in 2 trroeoen om beurten. om de veertien d: 

F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgeriijk ingenieur 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

10~-11~ 10~-11~ 10~-11~ / 

Z.EECKHAUT 45 u. (1) (1) (1) Led., 35 

Z. ~ECKHAUT 45 u. 14-17(a) Led., 35 

A. VLERICK 22%u. lll/z-13(1) Plat., 22 

P. KLUYSKENS 22V2 u. 11%-13(2) Plat., 22 

.. 
I _) .. 

G. DE LEYE 90 u. 14%-17% Plat., 22 

-· 

-
g· 



VJ 
VJ 
-:J 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag -wOensdag donderdag 

I. Gemeenschappelijke cursussen voor 
alle richtingen 

1. De differentiaahekening, de integraal-
rekening en de beginselen van de variatie-
rekening en van de differentierekening . . F. KULIASKO 180u. 16%-18(1 
-

1' Ptaktische oefeningen .. ... ....... F. KULIASKO 157Yzu 10-11%(1) 

2. De analytische mechanica ......... R.MERTENS 90u. 11%-13(1) 

3. De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 

a. partiro : elektriciteit .......... P. MORTIER 45 u. 11%-13(1) 8Yz-10(1) 

a' Praktische oefeningen ......... P. MORTIER 45 u. 14%-17% 
(3) 

b. partiro : stralingsleet ......... P. MORTIER 22% u 10-11%{2) 

b' Praktische oefeningen ......... P. MORTIER 22% u 14Yz-17% 
(2)(3) 

4. De algemene scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde, partiro : 
organische scheikunde .......... M. VANDEWALLE 22% u -

5. De beginselen der waarschijnlijkheids-
rekening en de theorie der waar-
nemingsf outen .............. P. DINGENS 45 u. 11%-13 

(O) =totaal aantal uren per cursus eventueel te verspreiden over twee jaar (leen 2e kandidatuur) 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = om de 14 dagen 

. -

vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

11%-13(1) Krijgslaan, 27I.S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

10-11%(1) Krijgslaan, 271.S2 

Krijgslaan, 27l.S9 
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w 
00 

' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

5' Praktische oefeningen .......... P. DINGENS 22~u. 16*-18 l 16%-18 
(2)(3) (1)(3) 

11. Specifieke cursu~en voor elk der 
hieronder opgesomde richtingen: . 

Richting A : Architectuur . . . . . . . . . . . - zie p. 339 . 
Richting B : Burgerlijke bouwkunde . . . . . . - zie p. 341 
Richting C : Werktuigkunde, . . . . . . . . . . zie p. 343 

Elektriciteit-sterkstroom . . . . . 
·Scheepsbouw, .......... 
. Werktuigkunde-elektriciteit ... 

Richting D : Elektriciteit-zwakstroom .... zie p. 345 
Richting E : Metaalkunde, .......... zie p. 347 

Scheikunde, ........... 
Textiel ............. 

.. 
: 

,. 

~ 

: . 

.. 
I 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over twee jaar (le el) 2e kandidatuur) 
(2) =~de halfjaar (3) =om de 14 dagen (1) =eerste halfjaar 

, vrijdag zaterdag Plaots 

Krijgslaan, 2 71. 
S9 

. - . 

. 

. 



w w 
'IC 

I 

Leergangen 

II. Specifieke cursussen voor de 
richting A : Architectuur 

2' Praktische oefeningen (behorende bij 
cursus 2 algemeen gedeelte) ....... 

6. De beschrijvende meetkunde · . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
7. De toegepaste beschrijvende meetkunde 

7' Praktische oefeningen .......... 

8. Grafostatica . . . . . . . . . . . . . . . 
8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
9. De algemene natuurkunde en de 

beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, partim : 
warmteleer . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. De aardkunde en de delfstofkunde .... 

1 0' Praktische oefeningen .......... 

11. Architectuurtekenen 
(Praktische oefeningen) ......... 

12. Architektonische samenstelling ...... 

-

·FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
-

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur ' 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vriidag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
R.MERTENS 22%u. llYz-13(1) S9 

N. 22%u. 8%-10(1) Plat., 22 

N . 22%u. 1(}.11%(1) Plat., 22 

N. 22V2 u. 8V2-10(2) Plat., 22 

N. 22%u. 1().;11V2.(2) Plat., 22 

N . 22V2 u. 1 (}.11 V2(2) 16-17V2(2) "Plat., 22 

N . 22%u. 8%-11%(2) Plat., 22 

I 

P. MORTIER 22Yz u. 1(}.11%(1) Rozier, 44 
I 

A.H~CQUAERT 22V2 u. 14%-16(2) Plat., 22 

A.HACQUAERT 22V2 u. 16-17%(2) Plat., 22 

14%-17% 
G. DELEYE 45 u. (1) Plat., 22 

A. DE VRIES 22Yz u. 14Yz-16(1) Plat., 22 



w 
~ 
0 

I 

Leergangen 

12' Praktische oefeningen .......... 

13. Hedendaagse tendensen in de 
architectuur ............... 

14. Constructie van gebouwen ........ 

14' Praktische oefeningen .......... 

15. Mens en milieus ............. 
15' Praktische oefeningen .......... 

' 

( 0 ) = totaal aantai uren per cursus 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur 

· Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE VRIES 67% u. 8%-11 %(1) 
14%-17% 
(1) (3) Plat., 22 

-
G. DE LEYE 22% u. 8%-10(2) Plat., 22 

A. DE GRAVE 45 u. 10-11%(2) 
11 %-13(2) Plat., 22 

G.DELEYE 22% u. 11%-13(2) Plat., 22 

J. QUACKELBEEN 22% u. 8%-10(2) Plat., 22 

J. QUACKELBEEN 22% u. 11%-13(2) Plat., 22 

r 

-

,_ 

I 

(2) = tweede halfjaar 
(3) = om de 14 dagen 

\ 



w 
~ -

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

• 2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (o) maandag dinsdag woensdag donderdag 

II. Specifieke cursussen voor de 
richting B : Burgerlijke .Bouwkunde 

2' Praktische oefeningen (behorend bij 
cursus 2 algemeen gedeelte) ....... R.MERTENS 22%u. 11%-13(1) -

6. De beschrijvende meetkunde ....... N. - 22%u. 8%-10(1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 22%u. 10-11 Y2(1) 

7. De toegepaSte beschrijvende meetkunde N. 22%u. 8%-10(2) 

7' Praktische oefenmgen · . . . . . . . . . . N. 22%u. ' 10-11%(2) 

8. De differentiaalrekèning, de integraal-
rekening en de beginselen van de 
variatierekening en van de differen-
tierekening (aanvullingen) ........ F. KULIASKO 45 u. 11%-13(2) 8%-10(2) 

8' Praktische oefeningen .. . ....... F. KULIASKO 45 u. 8%-10(2) 14-16(2) 

9. Grafostatica . . . . . . . . . . . . . . . N . 22%u. 10-11%(2) 16-17%(2) 

9' Praktische oefeningen .......... N. 22%u. 

10. De algemene natuurkunde en de be-
ginse1en der theoretische en wiskundige 
natuurkunde, partim: warmteleer .... P. MORTIER 22%u. 10-11 Yz( 1) 

11. De aardkunde en de delfstofkunde . . . . A.HACQUAERT 22%u. 

11' Praktische oefeningen .......... A.HACQUAERT 22%u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-11%(2) Plat., 22 
I 

Rozier, 44 

14Yz-16(2) Plat., 22 

-· 
16-17%(2) Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN . 
2e Kandidatuur ,burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

12. Architectuurtekenen 14%-17Vz 
(Praktische oefeningen) ......... G. DE LEYE 45 u. (1) Plat., 22 

13. Constructie Val} gebouwen ........ A. DE GRAVE 45 u. 10-11%(2) 
~ 11%-13(2) Plat., 22 

13' Praktische oefeningen .......... G. DE LEYE 22%u 11%-13(2) Plat., 22 

14. Eén cursus te kiezen uit het programma 

w 
t:s 
I 

van de universiteit, met goedkeuring van 
de faculteit. De cursus moet ten minste 
22% u. theorie omvatten. te volgen in het tweede halfjaar ; 

~ 

~ 

-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



w 
~ 
w 

• I 

I 

. 
Leergangen 

11. Specifieke cursussen voor de richting 
C: Werktuigkunde, Elektriciteit-
sterkstroom, Scheepsbouw 

2' Praktische oefeningen (behorende bij 
cursus 2 algemeen gedeelte) ....... 

6. De beschrijvende meetkunde . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

7. De differentiaalrekening, de inte~al-
. rekening, de beginselen van de variatie-

rekening en van de differentierekening . 
(Aanvullingen) .............. 

7' Praktische oefeningen .......... 

8. De analytische mechanica 
(Aanvullingen) .............. 

8' Praktische oefeningen .......... 

9. De hydraulica .............. 

9' Praktische oefeningen .......... 

10. De technische thermodynamica . . . . . 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTFlTVAN nE TOEGEPASTE WETEf'JSCPAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c. 

Krijgslaan, 271. 
R.MERTENS 221/z u. 111/z-13(1) S9 

N. 221/z u. 81/z-10(1) Plat., 22 

N . 221/z u. 1 0-111/z(l) Plat., 22 

~ 

' 

F. KULIASKO 221/zu. 11%-13(2) Plat., 22 -.... 

F. KULIASKO 221/z u. 81/z-10(2) Plat., 22 

Krijgslaan, 271. 
R.MERTENS 221/z u. 111/z-13(4 111/z-13(4) S9 

R.MERTENS 221/zu. 161/z-18(2) Krijgslaé\Il, 271.S9 

G. TISON 221/z u. 81/z-10(2) Plat., 22 

G. TISON 22Yzu. ~1%-13(5) 111/z-13( 5) Plat., 22 

N . 45 u. 1 0-11%(2) ' 
14%-16(2) Plat., 22 

N . 4S u. 81/z-11%(2) Plat., 22 
-

(2) = tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 
( 5) = tweede helft tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOECF.PASTE WETEJ\TSCPAPPEN 
..._ 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. De elektriciteit en toepassingen ervan M. VAN-
in de nijverheid (le deel) .......... WORMHOUDT 45 u. 10-11%(2 8%-10(2) Plat., 22 

11 ' - Praktische oefeningen ........... M. VAN- 14%-17% 
WORMHOUDT 45 u. (2) Plat., 22 

12. Metaalkunde ................ J. VIDTS 22Y2 u. 8%-10(1) Plat., 22 

13. De aanwending van de brandstoffen . . . N . 22Yz u. 1 0-11%(1) Plat., 22 

w 
t 

13' Praktische oefeningen 
,/ 

22% u. 14Yz-17% . . . . . . . . . . . N . - ,(1)(3) Plat., 22 

14. De werktuigmachines en hun 
aanwending ............... C. DEKONINCK 22Yz u. 8Yz-10(2) Plat., 22 

14' Praktische oefeningen .......... C. DEKONINCK 22Yz u. 11%-13(2) Plat., 22 

r 

i ... 

. 
( 0 ) = totaal aantal cursussen per jaar 
(2) =tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjaar 
(3) =om dè 14 dagen 



w 
~ 
Vl 

. FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCFAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) 

Il. Specifieke cursussen voor de richting 
D : Elektriciteit-zwakstroom 

2' Praktische oefeningen (behorend tot 
cursus 2 van het algemeen gedeelte) ... R.MERTENS 22% u. 

6. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening, de beginselen van de variatie-
rekening en van de differentierekening 
(Aanvullingen) ........... ' ... F. KULIASKO 45 u. 

6' Praktische oefeningen .......... F. KULIASKO 45 u. 

7. De analytische mechanica 
(Aanvullingen) · .............. R.MERTENS 22% u. 

7' Praktische oefeningen .......... R.MERTENS 221/z u. 

8. Quanturnmechanica ........... P. MORTIER 22% u. 

8' Praktische oefeningen .......... P. MORTIER 22% u. 

9. De algemene natuurkunde en de 
beginselen van de theoritische en 
wiskundige natuurkunde, partim : 
warmteleer ............ ..... P. MORTIER 45 u. 

9' Praktische oefeningen .......... P. MORTIER 22% u. 

(O) = totaal aan tal cursussen per jaar 
(3) =om de 14 dagen (1) =eerste halfjaar 

(2) = tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 

maandag dinsdag woensdag 

11%-13(2) 

8%-10(2) 

11%-13(4) 

10-11%(2) 

141/:z-17% 
(2)(3) 

8%-10(1) 

141/2-17% 
(1)(3) 

donderdag 

11 %-13(1) 

8%-10(2) 

14%-16(2) 

16V:z-18(2) 

10-11%(1) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Plat., 22 

" Plat., 22 

11%-13(4) 
Krijgslaan, 2 71. 

S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

) Rozier, 44 

I 



w 
~ 
0\ 

I 

~ FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETFNSCHAPPE:N I 

--
2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur ~ 

t-- \ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

10. De elektriciteit en toepassingen M. VAN-
ervan in de nijverheid (1e deel) ..... WORMHOUDT 45 u. 1 ().11 Yz(2) 8lh-10(2) 

1 0' Praktische oefeningen .......... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 

11. De werktuigrnáchines en hun 
aanwending ............... C. DEKONINCK 22Yz u. 8lh-10(2) 

11' Praktische oefeningen .......... C. DEKONINCK 22Yz u. 11Y2-13(2) 

12. ·Eén cursus te kiezen uit de 
hieronder vennelde cursussen : I 

a. Begrippen van de kristallogmfie 
en van de vaste stof .......... W. DEKEYSER 22Yz u. 

-
a' Praktische oefeningen ......... W.DEKEYSER 22Yz u. 

b. Metaalkunde ............. J. VIDTS 22Yz u. 8Yz-10(1) 

-

' 
I 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

. Plat., 22 

14Yz-17Yz 
(2} Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Y2-10(2) Plat., 22 

1().11 Yz(2) Plat., 22 . 
Plat., 22 

.. 

' 



--- - -· 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur , 
-.. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderda_g vrijdag zaterdag Plaats 
., 

11. Specifieke cursussen voor de richting -
E: Metaalkunde, Scheikun.de, Textiel c . ~ 

~ 

6. De analytische mechanica . . - Krijgslaan, 271. 
(Aanvullingen) ............... R.MERTENS 22%u. 11%-13(4) 11%-13(4) S9 

7. Begrippen van de kristallografie en 
van de vaste stof ............. W.DEKEYSER 22%u. 8V2-10(2) Plat., 22 

7' Praktische oefeningen .......... W. DEKEYSER 22%u. 10-11%(2) Plàt., 22 
I 

VJ 8. Quanturnmechanica ........... ·P. MORTIER 22%u. 10-Ü%(2) Rozier, 44 
~ 
......:1 -

I 
I 9. De hydraulica .............. G. TISON 22%u. 8%-10(2) Plat., 22 

9' Praktische oefeningen .......... G. TISON 22%u. ~1%-13(5) 11%-13(5) Plat., 22 

10. De "technische thermodynamica . . . . . N . 45 u. 10-11 1/2(2) 
14%-16(2) Plat., 22 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 45 u. 14V2-17% 
(2) Plat., 22 . 

11. De algemene scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde, partim : de 

ç1 

* 

anorganische scheikunde en de ' 
1 .. 

beginselen der fysische scheikunde -

(2e deel) ................. Z. EECKHAUT 45 u. J.0-111/2(1) 8%-10(1) Led., 35· 

11' Praktische oefeningen .......... Z. EECKHAUT 45 u. 14Y2-17% 
(1) Led., 35 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2) =tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjaar (5) =tweede helft tweede halfjaar 



w 
~ 
00 ,. 

I 

-
Leergangen 

12. De algemene metallurgie, siderurgie 
en metallografie partim : algemene 
metallurgie, grondige cursus ....... 

12' Praktische oefeningen .......... 

13. De industriële scheikunde (chemie 
der brandstoffen) ............ 

13' Praktische oefenin_gen .......... 

-

l 

. . 

(O) =totaal aantal uren per cursus 
(2) = tweede halfjaar 
(3) = om de 14 dagen 

F ACUL TElT V W DE TOEGEPASTE WETENSCP APPEN .. .. 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 
. -

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DESY 22% u. 8%-10(2) Plat., 22 
.. 

A. DE SY 22Yz u. 14Yz-17Yz 
, 

(2)(3) Technicum 

F. BOSCH 22% u. 10-11%(2) Plat., 22 

F. BOSCH 22Yz u. 8%-10(2) Plat., 22 

-
-

.. 
... 

' 
I 

I 

I 



w 
~ 
\0 

I 

Leergangen. 

1. De analytische meetkunde ........ 
1' Praktische oefeningen .......... 
2. De hogere algebra ............ 
2' Praktische oefeningen .......... 
3. De differentiaalrekening, de integraal-

rekening en de beginselen van de 
variatierekening en van de differentie-
rekeniilg ............. . ... 

3' Praktische oefeningen .......... 
4. De analytische mechanica ........ 
4' Praktische oefeningen ........... 

5. De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 
a. partim : mechanica .......... 
a' Praktische oefeningen ......... 

6. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden ......... 

6' Praktische Óefeningen .......... 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
I 

te Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

J. BILO 45 u. 11%-13(1) 10-11%(1) Plàt., 22 

J. BILO 22% u. 10-11 %(1) - Plat., 22 

F. \yUYTACK 45 u. 87'2-10 Plat., 22 

F. WUYTACK 45 u. 117'2-13 Plat., 22 

I ' 
87'2-10(1) 

F. KULIASKO 180 u. 87'2-10 117'2-13{1) 11%-13(2) 87'2-10 Plat., 22 

F. KULIASKO 157%u. 15-18(1) 15-18 Plat., 22 

R.MERTENS 90u. 117'2-13(2) 87'2-10(2) Krijgslaan, 27l.S9 

R.MERTENS 45 u. 147'2-16(2) Krijgslaan, 27l.S9 

P. MORTIER 22% u. ' 117'2-13(2) Rozier, 44 
-

P. MORTIER 22% u. 14-18(b) l4-18(b) Rozier, 44 

N. (C. GROSJEAN) 22% u. 
. 

87'2-10(2) Krijgslaan, 27l.S9 

N. (C. GROSJEAN) 22% u. 167'2-18(2) Krijgslaan, 27l.S9 

y , 

*=totaal aantal uren per cursus (b) = iri 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 
eventueel gespreid over twee studiejaren 



w 
V\ 
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--, 

Leergangen 

7. De algemene scheikunde en de 
beginselen der fysische scheikunde, 
a. partim : anorganische scheikunde en de 

beginselen der fysische scheikunde 
- (deel1) ................ 

a' Praktische oefeningen ......... 

8. De Staat- en sociale huishoudkunde ... 

9. De beginselen van het nijverheidsrecht .. 

< 

~ 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
I' 

le Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

-~ 

101/.a-111/.a 101/.a-11 1/.a 101/.a-111/.a 
Z. EECKHAUT 45 u. {1) (1) (1) , Led., 35 

r 

Z. EECKHAUT 45 u. 14-17(a) Led., 35 

A. VLERICK 22Yz u. 11 Yz-13(1) Plat., 22 

P. KLUYSKENS 22% u. 11%-13(2) Plat., 22 

- I -. \. 

' - .. : , 

.. 

.. 
-

-

L 

{2) = tweede halfjaar * = totaal aantal uren per cursus (a)= in :2 groepen om beurten om de veertien dagen 



w 
V\ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

i 
2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De differentiaalrekening, de integraal-
rekêning en de beginselen van de 
variatierekening en van de differentie-
rekening ................ F. KULIASKO 180u. 16%-18(1) 

1' Praktische oefeningen ......... F. KULIASKO 157Vlu. 10-11 V2(1) 

2. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening, de beginselen van de varia-
tierekening en van de differentie-
rekening, aanvullingen ......... F. KULIASKO 45 u. llVl-13(2) 8Vl-10(2) 

2' Praktische oefeningen .......... F. KULIASKO 45 u. 8%-10(2) 14%-16(2) 

3. De analytische mechanica ....... R.MERTENS 90u. 1.1%-13(Ï) 

3' Praktische oefeningen ......... R.MERTENS 45 u. uv2-13(1) 

4. De analytische mechanica, 
aanvullingen .............. R.MERTENS 22Vl u. 11%-13(4) 

4: Praktische oefeningen ......... R. MERTENS 22Vl u. 16V2-18(2) 

5. De algemene natuurkunde en de . 
beginselen der theoretische en ~ 

wiskundige natuurkunde, partim : 

a. elektriciteit P. MORTIER 45 u. 
.. 

llVl-13(1) 8%-10(1) ............. 

a' Praktische oefeningen ........ P. MORTIER 45 u. 14%-17% 
(3) 

~ 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus, eventueel te spreiden over de twee kandidaturen 
( 1) = eerste halfjaar { 4) = eerste helft tweede halfjaar 
(2) =tweede halfjaar (5) =tweede helft tweede halfjaar 
{3) =om de 14 dagen 

vrijdag zaterdag Plaats 

- . 

Plat., 22 

Plat., 22 

'-

I 

Plat., 22 

Plat., 22 

11%-13(1) Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 271. 
11%-13(4) S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEITVAN DE TOEGFPASTF. WETF!'TSCPAPPFN 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag _donderdag 

b. stralingsleer P.MORTIER 22%u. 10-11%(2) --.. " ........... 
b' Praktische oefeningen ...... ..... P. MORTIER 22%u. 14%-17% 

(2)(3) 

c. warmteleer t ••••••••••••• P. MORTIER 45 u. 8V2-10(l) 10-11%(1) 

c' Praktische oefeningen ......... P. MORTIER 22%u. 14%-17% 
(1)(3) . 

6 .. Quanturnmechanica ........... P. MORTIER 22%u. 10-11%(2) 

6' Praktische oefeningen .......... P. MORTIER 22%u. 14%-17V2 · 
(2)(3) 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan M.VAN-
in de nijverheid (1e deel) ......... WORMHOUDT 45 u. 10-11%(2) 8%-10(2) 

7' Praktische oefeningen .......... M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 

8. De algemene scheikunde en de be-
ginseten der fysische scheikunde, 
partim : organische scheikunde ..... M. V ANDEWALLE 22%u. 

9. De beginselen der waarschijnlijk-
heidsrekening en-de theorie der 
waarnemingsfouten ........... P. DINGENS 45 u. _ 11V2-B 

9: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . P. DINGENS 22%u. 16%-18 16%-18 
(2)(3) ' (1)(3) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =om de 14 dagen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-

Rozier, 44 

Rozier, 44 

- - Rozier, 44 

- Plat., 22 

14%-17% 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan, 271. 
10-11%(1) S2 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 
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Leergangen 

10. De werktuigmachines en hun 
aanwending ........... . ... 

10' Praktische oefeningen · ........ . . 

11. Eén cursus te kiezen uit de hieronder 
vermelde cursussen : 

a. B~grippen van de kristallografie 
en van de vaste stof . . .... . ... 

a' Praktische oefeningen ....... . . 

b. Metaalkunde ............. 

(O) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

F ACUL TElTVAN llE TOEGEPASTE WETEl'TSCfJAPPEl'l ) 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ·Plaats 

--

C. DEKONINCK 22V2 u. 8%-10(2) Plat., 22 

C. DEKONINCK 22V2 u. 11%-13(2) Plat., 22 

~ 

..,. 

-
W. DEKEYSER 22V2 u. 8V2- 10(2) -Plat., 22 

W.DEKEYSER 22V2 u. 10-ll V2(2) Plat., 22 

J. VlOTS 22Vl u. 8V2-10(1) Plat., 22 

I 

-

.. 

I 

.. 
c ' 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

' 1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De constructie van de gebouwen (ruwbouw 
uitgez. de daken) .............. A. DE GRAVE 11 lh-13 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14lh-18lh 
(•2) ( 165 uur/twee jaar) 

2. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8lh-10(1) . 

2' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14lh-18lh 
(1) 

3. De aanwending van de brandstoffen ..... N. " ' 11%-13(1) 

4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-lllh 8lh-10 

4' Praktische oefeningen ........... \. W.SOETE 14lh-18% 

5. De technologie, .partim : lastechniek .... W.SOETE 11 %-13(2) 

6. De hydraulica . . . . . . . . . . . . . . . . G. TISON ' . 10-11% \ 

~· Praktische oefeningen ............ G. TISON 14lh-18% 

7. Topografie en fotogran:tmetrie ........ N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 11%-13(2) 

7' Praktische oefeningen ............ N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 22lh uur/jaar 

~ 

8. De algemene bouwwijzen .......... N. (F _- RIESSA UW) .. 
-

8' Praktische oefeningen ............ N. (F. RIESSAUW) 22% uur/jaar 

9. Wegen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11%(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

e 

zaterdag Plaats 

~-

Plat., 22 

Plat., 22 -

Plat.; 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ 

-· Plat., 22 

- Plat., 22 

Plat., 22 

10-11 %(1) Plat., 22 

Plat., 22 

8Vz-10(2) Plat., 22 

Plat., 22 

10-11%(2) · Plat., 22 



w 
VI 
VI 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCJtAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

leProef burgerliJk bouwkundig ingenieur. 
-

; 

Leergangen Titularis maançtag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

10. De industriè1e scheikunde (chemie van water 
en brandstoffen) -. .- . . . . . . . . . . . . . F.BOSCH 

1 0' Praktische oefeningen ............. F.BOSCH 10.13(1) . 

11. De geschiedenis van de bouwkunst . . . . . R. d'HULST 11%-13 . . 

12. De grafostatica . . . . . . . . . . . . . .. . N . 8Y2-10(1) 

12' Praktische oefeningen - N. 8~10(1) ............ 
13. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DE KONINCK 8%-10(1) 

14. De technische thermodynamica(*) ..... N. 22% uur/jaar 
' 

14' Praktische oefeningen(*) . . . . . . . . . . N . 120 uur/twee jaar 
/ 

15. De technologie, partiro : inleiding tot de 
materialenkennis .............. W. SOETE 22% uur/jaar 

16. Bruggen (1e deel) . . . . . . . . . . .. . . . N . 67% uur/twee jaar 

16' Praktische oefeningen ............ N: 90 uur/twee jaar 

17. Aerodynamica (fac.) . . . . . . . . . . . . . G. TISON 10-11%(2) 

-
-

' 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) =zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

.-

zaterdag Plaats 

-

Plat., 22_ 
/ 

8~10(1) Plat., 22 

Plat,, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
, Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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k F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

' 
1. De constructie van de gebouwen (2e deel) . . A. DE GRAVE 

1' P!aktische oefeningen ............ G. DE LEYE 11%-13(1) (165 uur/twee jaar) 10-13(1) 

2. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER 11%-13(1) 

2' Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER 17%-19(1) 

3. De delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . . . A.HACQUAERT 14%-17% 
(1) 

3' Praktische oefeningen ............ A.HAèQUAERT (22% uur/jaar) 14%-17% 
(2) 

4. De aardkunde ................ A.HACQUAERT 11%-13(2) (45 uur/jaar) 

5. Studie en aan wending van de machines ... H. SOMERLING J 8%-10 

5' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 11%-13 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 

a. partim : grondmechanica ......... E. DE BEER 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... E. DE BEER HH3(2) 

b. partim: waterwegen . . . . . . . . . . . N • 10-11% 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N. 14%-18% 
(2) 

7. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8Y:z-10 8%-10 
- ----

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

10-11 Yz Plat., 22 • 

Plat., 22 

, Plat., 22 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

- 2e Proef. burgerlijk bouwkundig ingenieur : . 
: 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag · vrijdag 

7' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14Y:l-18% 

8. De industrié1e bouwwerken . . . . . . . . . N . 8%-.10 

9. De elektriciteit en haar toepassingen in de 
nijverheïd, partiro: beginselen van de _ 
elektrotechniek ............... M. VANWORMHOUDT 10-11% 

10. De berekeningen van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-11%(1) SY:l-10(2) 

-
1 0' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14%-18% 

(b) 

11. Wegenll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

12. Bruggen (2e deel) . . . . . . . . . . . . . . N . 67% uur/twee-jaar 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 
' 

90 uur/twee jaar 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar . (b) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

-~ 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

.. 

~ Leergangen 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 
metallografie ... · .............. 
partiro :·de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. 
partiro : de metallografie .......... 

2. Bouwrecht, partim : verdeling van de 
aansprakelijkheid in het bouwbedrijf .... 

3. De berekening van het gewapend beton 
en het spanbeton {partim) .......... 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. De aanvullingen van de hydraulica ...... 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Funderingstechniek ............. 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. D.e bouwwerken van de burgerlijke genie : 

a. partiro : zee bouw, havenbouw, verdediging 
van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen .......... 

a' Praktische oefeningen ........... 
b' partiro : dammen en sluizen ....... 

b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

-

Titularis t- maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

A. DE SY 10-11% (le helft le sem.) 
-

J. VlOTS 
I 

10-11% {vanaf 2e helft le sem.) 
-

11%-13(2) 
R . . SENELLE +lies 

van 2~ uur 

F. RIESSAUW 10-11~{2) 8%-10{1) 

f. RIESSAUW 14~-18%{a) 10-11%{1) 

G. TISON 11~-13(1) 10-11%{2) 

G. TISON 11%-13{2) 

E. DE BEER 8%-10 

E. DE BEER 14Yz-18Yz(2) . 

'· 

J. VERSCHAVE llYz-13{1 

J. VERSCHAVE 14%-18'11(1) 

H. V ANDERVELDEN 10-13(2) 
10-11%{1 

H.VANDERVELDEN ~4Yl-18%{2) 
----- - ------

(a)= om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 
.. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicun( 

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 

Leergangen 

- -
7. Berekening van· constructies : 2e deel .... 

7' Praktische oefeningen ............ 

8. De spoorwegexpioitatie ........... 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) . .. 

11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... 

12. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) .................... 

13. Metaalbouw (fac.) 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

.............. 

. 

.. " 

3e Proef bürgerlijk bouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

D. VANDEPITTE ' 8%-10 
10-11%(2) 

D. VANDEPITTE 10-13(1) 
14%-18Yz 

E. VOORDECKER 11Yz-13 

A. VLERICK 11 Yz-13(1) 

C. DE PELSEMAEKER 14-15V2 -
A. VLERICK 8Yz-10(1) 14Yz-17 Yz(l) 

J. DE RIES 45 uur/jaar 

W. SOETE \ 
22Yz uur/jaar . 

' 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

· Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 

Plat., 22 

Plat., 22 

-

! 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag· 

1. De lndustri~le scheikunde (chemie van water 
en brandstoffen) -. . . . . . . . . . ..... . F.BOSCH 10..11%(2) 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-18%(2) 10..13(1) 

2. De aanwending van de brandstoffen . . . . . N . 11%-13 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 
J 

8Y2-13(2) 

3. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8V2-10(l) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18Yz(1) 

4. De fysische scheikunde met inbegrip van de 10..11 %(2) 
thermo- en de elektrochemie ........ N. llV2-l3(1) 

5. Algemene metallurgie, siderurgie en metallo-
grafie, partim : algemene metallurgie en 
siderurgie, grondige cursus ......... A. DE SY 8V2-10 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen 
van de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken ........ F. RIESSAUW 8Y2-10 

6' · Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 8Y2-1l%(C 14%-18Yz(2) 

7. De hydraulica ................ G. TISON 10..11%(1) 

7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Yz-18Yz(1) 

8. De beginselen van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de elektroanalyse) .... J. HOSTE 11 Yz-13(1) 8Yz-10(1) 

8' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(1) 
9. De algemene bouwwijzen .......... N. 

10. De technische thermodynamica(*) . . . . . N . 11 Y2-13(2) 

(1)_ = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

zaterdag Plaats 

8%-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat._, 22 

Plat., 22 
Plat., 22 

8Y2-10(2) Plat., 22 
i 

Plat., 22 
I 
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' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCffOLEN 

2e Proef burgerlijk ~etallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
1. De industriële bouwwerken . . . . . . . . . N . 8%-10 

2. Aanvullingen der siderurgie .......... A. DE SY 10-11 %{1) -
2' Praktische oefeningen ............ A.DESY 14%-18% 

(3) 
3. . De algemene metallurgie, de siderurgie en de 

metallografie, partim : de metallografie ... J. VIDTS 11%-13 

3' Praktische oefeningen ........... • . J. VIDTS 14%-18% 
(2) 

4. De beginselen der röntgenanalyse W.DEKEYSER 11%-13(1) I ...... 
4' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 16%-18% 

(1) 

5. De beschrijving van de werktuigen . . . . . . I.;. DE RIDDER 10-13(3) 

5' Praktische oefeningen ............ L. DE RIDDER 14%-18% -
... (3) 

6. De aanvullingen van de analytische 
scheikunde ................. J. HOSTE I 8Yz-10 

6' Praktische oefeningen ............ \J. HOSTE 
..-

14-18(1) 

7. De aanvullingen van de industriè1e scheikunde 
(grootindustrie, ceramiek, glas) ....... F. BOSCH 10-11% 

8. De werktuigmachines en hun aanwendingen C. DEKONINCK 8%-10(1) 

9. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, partiro : beginselen van de 
elektrotechniek ............... M. VANWORMHOUDT 10-11% 

9' Praktische oefeningen ••••••••• •. r M.VANWORMHOUDT 8Yz-11 %(2) 
-

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

'p~at., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

, Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

-
Plat., 22 

Plat., 22 
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' • F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. De toegepaste aardkunde . . . . . . . . . . . W. DE BREUCK (30 uur/jaar) 11%-13 

10' Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK ( 45 uur/jaar) . 14%-16% 

11. De aanvullingen van de me~llurgie (siderurgie 
en metalen buiten het ijzer) met inbegrip -
van de elektrometallurgie .......... 
b. partim : de metallurgie der metalen 

buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM 8%-10(1) 

b' Praktische oefeningen ......•.... A. VAN PETEGHEM 14-18(1) 

~ 

-
\ 

'-

' 

-

-
~ 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

I 
. -

Plat., 22 

Technicum 
' 

...... -· 
\ 

-
-
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De aanvullingen van de metallurgie 
(siderurgie en metalen buiten het ijzer) ' 

' met inbegrip van de elektrometallurgie ... 
a. partim : aanvullingen van de metallurgie \ 

der metalen buiten het ijzer ........ H. HAEMERS ~lh-10(1) 8lh-10(2) 

a' Praktische oefeningen ........... H.HAEMERS 14-18 

b. partim : de metallurgie der metalen 
buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM 8%-10 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . A. VAN PETEGHEM 14%-18 

c. partim : elektro-metallur~e der metalen 
buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM 11%-13(2) 

c' Praktische oefeningen ........... A. VAN PETEGHEM 14-18(2) 

2. Aanvullingen der metallografie ........ J. VIDTS 8%-10(2) -
2' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 14-18(1) 

3. Aanvullingen der metallografie : fysische 
metaalkunde .................. J. VIDTS 10-lllh 

3' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS - 14-18 

4. Elektrometallurgie (deel : elektrosiderurgie) A. DE SY 10-11 V2(2) 

4' Praktische oefeningen ............. A.DESY 14-18 

.. 
{1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

~ 

-
zaterdag Plaats 

~ . 

.., 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

' 
3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5. Aanvullingen der siderurgie (gieterij- en 
walsbedrij f) ................. A, DESY 11%-13(1) 

6. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) 
--

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS • 11'!2-13(2) 

8. De technologie, partiro : lastechniek . . .. W. SOETE 11 Yz-13(2) 

9. De technologie, partiro : inleiding tot de 
materialenkennis (*) ............ . W. SOETE 11%-13(1) 

10. De mijnbouw, partim : kolen en 
ertsveredeling . . . . . . . . . . . . . . . . . J. VIDTS 10-11%(1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ - J. VIDTS 15-19(1) 

11. Procesregeling 
r ............ .. .... A. VAN 

CAUWENBERGHE 8%-10(1) 

11' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CAUWENBERGHE 60 uur/jaar , 

12. De metallurgie, deel: lichte legeringen (fac.) H.HAEMERS 10-11%(2) 

13. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER" 14-15% 

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK · 8%-10(1) 14%-17% 
(1) 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

t 

zaterdag Plaats 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I Plat., 22 
I 

Technicum I 

' 

Technicum 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

. Univ., 2 

Plat., 22 



-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijd,ag zaterdag Plaats 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ............ F.BOSCH 10-11%(2) 8%-10(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14%-18% 14V2-18% 14V2-18% 14%-18% 
.(3) (2) (2) (2) 

I 10-13(1) Plat., 22 

2. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8V2-10(1) Plat., 22 

3. De beginselen van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de elektro-analyse) . . .. J. HOSTE 11 V2-l3(1) 8V2-10(1) Plat., 22 

I 3' Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 14-18(1) Plat., 22 
I 
I w 4. De aanwending van de brandstpffen N. 11 V2-13 Plat., 22 I 0\ ..... 

V'l 
4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8V2-12%(2) Technicum 

5. De beschrijving van de werktuigen . . . . . . . L. DE RIDDER 10-13(3) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ............ L. DE RIDDER i4%-18%(3) Plat., 22 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 

' . 
stabiliteit van de bouwwerken ......... F. RIESSAUW 8%-10 Tech11icum 

7. De fysische scheikunde met inbegrip van de N. 10-11%(2) 
thermo- en elektrochemie .......... 11%-13(1) Plat., 22 

8. De hydraulica ................ G. TISON 10-11%(1) Plat., 22 

8' Praktische oefeningen ............ G. TISON 141/z-18%(1) Plat., 22 

9. De technische thermodynamica . . . . . . . N . 10-11 %(1) Plat., 22 

10. De algemene bouwwijzen .. . . . . . . . . . N . 8V2-10(2) Plat., 22 

(1) = eerste halfjaär ' (2) =tweede haltjaar (3) = öm de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen Titularis 11Ulandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

' '-1. De industriële s~heil_c.unde (grootindustrie, 
. ~ramiek, glas) ................... F. BOSCH 10-11~ 

1' Praktische oefeningen ............ ·F. BOSCH 10-13(2) 

2. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, partim : beginselen van de 
elektrotechniek ............... M. VANWORMHOUDT 10-11~ 

2' Praktische oefeningen . M.VANWORMHOUDT 14~-18~ ............ 
(2) 

3. De algemene metallurige, siderurgie en 
metallografie .................. 
partim : de algemene metallurgie en siderurgie A. DESY l 10-11~ (le helft 1e sem.) 

( 45 uur/jaar) 
partim : de metallografie .......... J. VlOTS 10-11~ (vanaf 2e helft 1e sem.) 

4. De aanvullingen van de analytische scheikunde J. HOSTE 8~-10 

4' Praktische oefe!J.ingen ............ J. HOSTE 14-18(1) 

5. De industriè1e scheikunde, organisch 
gedeelte .................... G.GOETHALS 8~-10 

5' Praktische oefeningen ............. ...,.G. GOETHALS 8~-12~(2 
14-18 14-18 

6. De industriële bouwwerken . ........ N. 8~-10 

7. De bouw der werktuigen der chemische 
industrie ................... G. GOETHALS 8~-10(1) 

8. De beginselen van de röntgenanalyse . ... W.DEKEYSER 11~-13(1) 

8' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 16%-19(1) 
I- -----·---

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

,, . 
I 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ -

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

-Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk scheikundig inge~eur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
-

1. De industriële elektrochemie r 

partim : industriële elektrochenlie en 
elektrochemische corrosie - . . . . . . . . . . F. BOSCH 

2. De aanvullingen van de industriële scheikunde 
a. partim : ch~mische ingenieurstechniek .. G. GOETHALS 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... G. GOETHALS .14-18(1) - 14-18 (255 uur/jaar) 

b. partim : petrochemische processen .... G. FROMENT 8%-10 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . G. FROMENT 8%-12%(2) 

c. partim : chemische reaktóren ....... G. FROMENT 10-11%(2) 

c' Praktische oefeningen ............ G. FROMENT 60 uur/jaar 

3. De delfstofkunde .............. A.HACQUAERT 3 uur/jaar 

4. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H.HAEMERS 8%-10(1) 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) 

6. Procesregeling .... . ........... A. VAN 
CAUWENBERGHE 81/2-10(1) 

6' Praktische oefeningen ............ · A. VAN 
CAUWENBERGHE 60 uur/jaar 

7. De staat- en sociale huishoudkunde _ . . . . . A. VLERICK 

8. Ontwerp van chemische produktieëenheden G. FROMENT 11%-13(2) 

9. Textieltechnologie (fac.) .......... G. RAES -
10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac;j . . C. DE PELSEMAEKER -
11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14Yl---17Yz 

(1) 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats ---

8%-10(2) Plat., 22 

Plat., 22 

10-12% Plat., 22 

Plat., 22 

8Y2-12Yz(l) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Technicum 

Plat.; 22 

Plat., 22 

Plat.,22 

1P/2-13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

10-11 Yz(2) Plat., 22 

14-15% Univ., 2 

Plat.. 22 
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Leergangen 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De cinematica en de dynamica der 
werktuigen ................. 

1' Praktische oefeningen ............ 

2. De regeltechniek . . • . . . • . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen ............ 

3. De aanwending van de brandstoffen (1e deel) 

4. De industriële scheikunde .......... 
4' Praktische oefeningen ............ 
5. De hydraulica ................ 
5' Praktische oefeningen ·, ..... ....... 

6. De algemene bouwwijzen en de 
beginselen van de topografie .....•... 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De beginselen van de röntgenanalyse ..... 
8. De beginselen van de stabiliteit van de 

bouwwerken . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur . ' 
' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I ' 

R. DECHAENE 8Yz-10(1) Plat., 22 

R.DECHAENE 14Yz-18Yz . 
(1) Technicum 

A. VAN 
CA UWENBERG HE llYz-13(2) 10-11Yz(2) Plat., 22 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 8Yz-11 Yz(2) Plat., 22 

N. llYz-13(1) PJat., 22 

F.BOSCH 8Yz-10(1) Plat., 22 

F.BOSCH 10-13(1) Plat., 22 

G. TISON 10-11 Yz(1) Plat., 22 

G. TISON 14%-18Yz 
(1) Plat., 22 

N. 8Yz-10(1) (11 uur/jaar) Plat., 22 

N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) Plat., 22 

W.DEKEYSER - 8Yz-10 Rozier, 44 

F. RIESSAUW 8Yz-10(2) Technicum 

(2) = tweede halfjaar 
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Leergangen 

8' Praktische oefeningen ............ 
9. a. De elektriciteit en toepassingen ervan op de 

nijverheid, partim : inleiding tot de 
netwerkanalyse .............. 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. De elektriciteit en toepassingen ervan 
op de nijverheid, partim : velden, 
energie en krach ten ............ 

b' Praktische oefeningen ........... 

10. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de· nijverheid, 
a. partim : fundamentele elektrische 

metingen (1e deel) ............ 
a' Praktische oefeningen ........... 

11. De technische thermodynamica(*) . . . . . 
11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
12. De technologie, partim : inleiding tot 

de materialenkennis (*) ........... 
11. Verplichte vakken voo~ richting A 

(sterkstroom) 

13. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Proef' burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis - maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag -Plaats 

-

F. RIESSAUW 8 uur/jaar (2 namiddagen) Technicum 

M. VANWORMHOUDT 11 Yz-13(1) 11%-13(1) Plat., 22 

M. VANWORMHOUDT 14%-18% 
(1) Technicum 

M. VANWORMHOUDT 11%-13(2) 11%-13(2) Plat., 22 

M~ VANWORMHOUDT ... 14%-18% 
(2) 

-N. (J. COLLE) 10-'L1 %(2) Plat., 22 

N. (J. COLLE) 14 _ I ~ 1t2 ... 

(2) Technicum 

N . 22% uur/jaar Plat., 22 

N . 30 uur/jaar Plat., 22 

W. SOETE 22% uur/jaar Plat., 22 

W. SOETE 10-11% 8V2-10 Plat., 22 
- L_ 

(2) =tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieür (Oud Regime) 
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Leergangen 

13' Praktische oefeningen ............ 

ID. Verplichte vakken voor richting B 
(zwakstroom) 

13. Aanvullingen der wiskunde : speciale 
funkties en komplekse integratie ...... 

14. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : 
a.· partim : elektroacustica .......... 
a' Praktische oefeningen •.. _ .....•.. 

., 
b. partim : elektrische eigenschappen van 

materiàlen ................ 
b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

15. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), partim : 
straling (le deel) . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 
16' Praktische oefeningen ............ 

IV. .Keuzecursuasen 

zie pp. 377 t.e.m. 379 

(a) = om de veertien d_agen 
(b) = om de veertien dagen 

/ 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
~ 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag' donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W. SOETE 14%-18% 
(2) Plat, 22 

-- -

-
F. KULIASKO 11%-13(1) Plat., 22 

J. VAN BLADEL 10-11%(1) Technicum 

J. VAN BLADEL 14%-18% 14%-18% 
t2b) (2a) Technicum 

M.VANWORMHOUDT 8%-10(2) 

M. VANWORMHOUDT 9-11(2) 

J. VAN BLADEL 10-11%(2) Technicum 

W.SOETE 10-11% 8~10(1) Plat, 22 

W.SOETE 14%-18% 
(1) Plat, 22 



w 
.....,J -

.. 
.. 

Leergangen 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De industriële bouwwerken .......... 
2. Studie en aanwending van de machines ... 
2' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . . 

3. De werktuigmachines en hun aanwending .. 
4. De aanvullingen van de elektriciteit en 

toepassingen ervan Öp de nijverheid, 
a. partim : dynamica van èlektiische 

systemen ................. 
, a' Praktische oefeningen ........ . .. 

b. partim : fundafnentele elektrische 
metingen (2e deel) ....... . ..... 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
c. partim : elektrische machines, basiscursus 

c' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

d. partim : beginselen van de communicatie-
systemen ............ . .... 

d' Pr~tische oefeningen . ........... 

(1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-· 

' 
.~ 

G.HERPOL 8%-10(1) Plat., 22 

H. SOMERLING SV:z-10 Plat., 22 

H. SOMERLING SV:z-10(2) SV:z-10(1) Technicum 

C. DEKONINCK SV:z-10(1) Plat., 22 

.. 
J. WILLEMS 10-11%(1 10-11%(1) Plat., 22 

J..WILLEMS 10-11%(1) 10-11%(2) 
14V:z-16% 

(2a) Plat., 22 

N. (i. COLLE) llV:z-13(1) 11%-13(1) Plat., 22 

N. (J.COLLE) . 14Vz-18% Technicum 

N. 10-11%(1 SV:z-10(1) 11V:z-13(1) Plat, 22 

N • 
~ 

14V:z-18% 
, (1) Technicum 

M. VANWORMHOUDT 11 V:z-13{1) Plat., 22 

M.VANWORMHOUDT 14V:z-18% 
(1) Technicum 

(2) = tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen 
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Leergangen 

-
11. Verplichte vakken voor de richting A 

(sterkstroom) 

5. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : berekening van stèrkstroomnetten 

a' Praktische oefeningen ........... 
6. De aanwending van de brandstoffen 

(2e deel) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... 
8. De spoorwegexploitatie ........... 
9. Elektrothermie ............... 

10. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : industriële elektrische metingen 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : dynamische verschijnselen in 
ele}ctrische netten ............. 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

c. partim : elektrische machines 
(aanvullingen) . . . . . . . . . . . . . . . 

c' Praktische oefeningen · ........... 

Ü) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN-DETOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis 

J. WILLEMS 

J. WILLEMS 

N . 

P. KLUYSKENS 

E. VOORDECKER 

F. BOSCH 

N. (J. COLLE) 

N. (J. COLLE) 

J. WILLEMS 

J. WILLEMS 

N . 

N. 

(2) = tweede halfjaar 

maandag dinsdag woensdag donderdag 

. 
10-11~(2) 

(30 uur/jaar) 10-11V2(2) 

11%-13(2) 

llVl-13(2) 

11~-13(2) 

11 Vl-13(1) ... 

8Vl-10(2) 

14Vl-16(2) 

16-18(2) 

10-11 V2(2) 

14~-18~ 

(~---

(a) =om de veertien dagen 
hl = om de veertien dagen 

I 

_vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

l 0-11~(2) Plat.,, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

8~-12~ 
(2b) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
--
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Leergangen 

111. Verplichte vakken voor richting B 
(zwakstroom) . 

5. Het gebruik van rekenmachines in de 
regeltechniek ................ 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : de circuittheorie .......... 
a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : beginselen van de communicatie-
systemen (2e d.) ............. 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : Elektronische schakelingen 

(le deel) ................. 
b. partim : Straling (2e deel) ........ 
b' Praktische oefeningen . . ......... 

IV. Keuzecursussen 

zie pp. 377 t.e.m. 379 

. 
(1) = eerste halfjaar , 
(b) = om de veertien dagen 

-

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' ~ 

A. VAN ' 
CAÛWENBERGHE 11%-13(2) ( Plat., 22 

J. VAN BLADEL 11%-13(1) Technicum 

J. VAN BLADEL 14%-18% 
(la) Technicum 

I M.VANWORMHOUDT 10-11%(2) Plat., 22 I 
I 

( 45 uur/jaar) 
M. VANWORMHOUDT 8%-10(2) 10-11 %(1) 8Y2-10(2) Plat., 22 

J. VAN BLADEL 10-11 %(2) 10-11 %(2) Technicum 

J. VAN BLADEL 14%-18% 14Y2-18Yz 
(2 b) (2b) Technicum 

/ . 

' 
(2} =tweede halfjaar 
(a)= om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

-- 3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richting A (sterkstroom) en 

I 

B (zwakstroom) 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie 
en de metallografie ~ 

partim: de algemene metallurgie en de ~ 

siderurgie .................. A. DESY 10-11V2(a) (11% uur/jaar) 

partim : de metallografie .......... J. VlOTS 10-11 V2(b) (33* uur/jaar) 

2. De staat- en sociale huishoudkunde -. .... A. VLERICK .- 11V2-13(1) 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, ~ 

a. partim : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 8V2-1 0(1) 

a' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL (45 uur/jaar) 14V2-18Yz 
(lb) 

n. Verplichte leergangen voor de richting 
A (sterkstroom) 

4. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

a. partim : elektrische machines (3e deel) . . N . 11%.-130) (22V2 uur/jaar) 
10-llV2(2) 

a' Praktische oefeningen ... . . . . . . . . . . N . 14V2-18V2 
(2a) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen (b) =om de veertien dagen 

~ , 

zaterdag Plaats 

-. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technîcum ! 

Plat., 22 

Technicum 
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Leergangen 

4. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus) 
a. partiro : bouw en berekening van de 

elektrische machines . . . . . . . . . . . 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

b. partiro : centrales, netten en elektrische 
traktie .................. 

b' Praktische oefeningen . . .. . . . . . . . . 

c. partiro : beveiliging van netten ...... 
c' Praktische oefeningen ........... 
d. partiro : regeling, sturing en exploitatie 

van netten ................ 
d' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

111. Verplichte leergangen voor de richting 
B(zwakstroom) 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... 
5. De spoorwegexploitatie ........... 
6. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 

nijverheid (grondige cursus}. 
a. partiro :· straling (3e deel) ......... 

(1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plailts 

N . 8%-10 Plat., 22 

N . 14%-18% 14%-18Ih 
(e) (2e) - Technicum 

C. VAN KERCKHOVEN 10-lllh Plat., 22 

C. VAN KERCKHOVEN 14Ih-18% 14Vz-18Ih 
(c) (2c) Plat., 22 

-
J. WILLEMS 8Vz-10(2) Plat., 22 

J. WILLEMS 12 uur/Jaar Plat., 22 

J. WILLEMS 11 Vz-13(1) 10-11%(2) . Plat., 22 

J. WILLEMS 14%-18% 14Vz-18Ih 
(d) (2d) Plat., 22 

P. KLUYSKENS llVz-13(2) - Plat., 22 

E. VOORDECKER 11V::13(2) - Plat., 22 

J. VAN BLADEL 8V2·10(1) Technicum 
--- -- -· 

(2) = tweede halfjaar (c) (d) (e) = om de drie weken 
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Leergangen 

" 
a' Praktische oefeningen ......... . .. 

b. partim : elektronische schakelingen 
(2e deel) ................. 

b' Praktische oefeningen ........... 
IV. Facultatieve cursussen gemeenschappelijk 

voor de richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) -

1. De textieltechnologie ............ 
2. Handels- en nijverheidsboekhouding: 

handels- en nijverheidsleet ........... 

3. Inleiding tot industriëel beheer ....... 

V. Keuzecursussen 

zie pp. 377 t.e.m. 379 

· (1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
/ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. VAN BLADEL 14Vz-18Vz 
(1) Technicum 

( 45 uur/jaar) 
M.VANWORMHOUDT 8Yz-10(1) Plat., 22 ~ 

M.VANWORMHOUDT 14Vz-18Vz Technicum 

G. RAES 10-11 Vz(2) Technicum 

C. DE PELSEMAEKER 14-lSVz Univ., 2 

A. VLERICK 8Yz-10(1) 14Yz-17Vz 
(1) Plat., 22 

-· . 

(2) = tweede halfjaar 



---- .. 

FACUL TElTVAN DE JOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis Plaats 
-. -

Uit de hierondervermelde keuzecursussen moeten 
de studenten in de richting A (ste"rkstroom) ten-
minste zoveel cursussen· kiezen zodat de totale 
duur 112Y2 uur theorie bedraagt~ De duur van de ' gekozen cursussen in de richting B (zwakstroom) 
moet 202Y2 uur theorie bedragen 

I. Gemeenschappelijke keuzecursussen voor de 
richting A (sterkstroom) en B (zwakstroom) 

l.De spoorwegexploitatie (aanvullingen) ..... E. VOORDECKER 22Y2 uur/jaar Plat., 22 
I 

' w 2. De industrièle bouwwerken (2e deel) ...... N. 22Yz uur/jaar . Plat., 22 
--...J 

I --...J 3. Lastechniek W. SOETE 22Yz uur/jaar Plat., 22 
I 

.................. : 

4.Cursussen voorkomend op het leerplan voor de 
graad van ingenieur in de telecommunicatie-
technieken aan de Rijksuniversiteit te Gent 

S.Cursussen gedoceerd aan de Rijksuniversiteit te 1-
Gent, doch met instemming van de faculteit van 
de toegepaste wetenschappen, de promotor van 

' het afstudeerwerk gehoord. 

11. Keuzecursussen voor de richting A 
(sterkstroom) -

6.Aanvullingen der wiskunde: speciale 
funkties en komplekse integratie ........ F. KULIASKO 22Yz uur/jaar Plat., 22 

?.Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek ................. CAUWENBERGHE 22Yz uur/jaar Plat., 22 

. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
-

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
- de nijverheid (grondige cursus), 

partiro: elektronische schakelingen (le deel) M. VANWORMHOUDT 22Ih uur/jaar 

111. Keuzecursussen voor de richting B 
(zwakstroom) -

I 

6. Elektrothermie ............... F. BOSCH ma~dag: 11%-13(1) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : industriële elektrische metingen N. (J. COLLE) 22% uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... N. (J. COLLE) 30 uur/jaar 

b. partiro : elektrische machines, 
aanvullingen . . . . . . . . . . . . . . . . N . 67Ih uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 90 uur/jaar 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), -
a. partim : bouw en berekening van de 

elektrische machines . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar 

b. partim : statistische communicatieleer .. M. VANWORMHOUDT 45 uur/jaar ., 
. c. partiro : interne elektronica ........ M. VANWORMHOUDT 45 uur/jaar 

d. partiro : elektronische ~eetmethodes en ,. 
45 uur/jaar systemen ................. N. (J. COLLE) -

e. partim : elektrische terugkoppelings-
~ 

systemen .................. J. WILLEMS 45 uur/jaar 

(1) = eerste halfjaar '~ 

·-' 

Plaats 

Plat., 22-

-- -

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

' . 
Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 2,2 

Plat., 22 

Plat.', 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keûzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

' 
Leergangen Titularis 

- - -
f~ partim : Veldtheorie A, grondig elektro-

magnetisme ... . .. . .......... J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

, g. partim : veldtheorie B, relativiteit ..... J. VAN BLADEL ~2% uur/jaar 

h. partim : netwerksynthese . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL .. 45 uur/jaar 

' -

-

~ 

. . 
-

'· 
,... 

-

Plaats 

.. . -

Technicum 

Technicum 

Technicum 

·-

., 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De aanwending van de br~dstoffen 
,• 

11 Yz-13 ...... N . . 

1' Praktische oefeningen ............ N. 8Yz-11%(1) 

2. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W.SOETE 10-11% 8Yz-10 

2' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14%-18% 

3. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE - 11Yz-13(2) 

4. De hydraulica ................ G. TISON 10-11%(1) 

4' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%·18% 
' (1) 

5. De technische thermodynamica (0 ) ..... N. 8Yz-10(1) 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Yz-18% . 
(1) (30 uur/jaar) 

6. De zuigermotoren, partim I ......... C. VAN AKEN 8Yz-10(2) 

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 14Yz-18% 
I (2) 

7. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8%-10 

7' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 10-13 

8. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .............. N. 8Yz-10(1) (11 uur/jaar) 

8' Praktische oefeningen N . 
.. 

8 uur/jaar (2 namiddagen) . . . . . . . . . . . . 
9. De aerodynamica .............. G. TISON 10-11%(2) 

10. De cinema ti ca en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(2) 
llYz-13(1) 

----

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (O) = + 22% uur in de kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat .• 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
~ 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag do.nderdag vrijdag 

10' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14~-18% 14Vz-18Yz 
. (2) (1) 

11. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN 
CAUWENBERGHE 11Vz-13(2) 10-11%(2) 

11' Praktische oefeningen A. VAN .... ............ 
/ 

CAUWENBERGHE 8Vz-11Yz(2) 
. 

12. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (*) . . . . . . . · . . . . . . W. SOETE 10-11%(1) 

, 

- .. 

\ 

-

. 
-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

zaterdag Plaats 

: 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

1. De industriële' scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH ( 45 uur/jaar) -

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14V2-18% 
(1) 

2. De elektriciteit en toepassingen ervan in de •· 

nijverheid, partim : beginselen van de ' 
elektrotechniek - M. VANWORMHOUDT 10-11% ............... 

2' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 14%-18% . 
(2) 

3. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
metallografie 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DE SY 

} 
10-11% (1e helft 1e sem.) 

partiro : de metallografie 
( 45 uur/jaar) 

10-11 Yz (vanaf 2e helft 1 e sem.) .......... J. VIDTS 

4. De beschrijving van de werktuigen I 8V2-10 
(stoomketels, stoomturbines) . . . . . . . . N . 11 V2-13(2) 

( 45 pur/jaar) 

4' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . . N. 114V2-18Yz 
(2) 

( 120 uur/jaar) 

5. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8V2-10(l) 

5' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14V2-18Yz 
(1) 

6. De zuigermotoren, partim II ......... C. VAN AKEN 11%-13(1) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede ~alfjaar 

zaterdag Plaats 

-
8V2-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Technicum 

Plat., .22 

Plat., 22 

Plat., 22 

.... 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. . 
-

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 1ü-13 14V2-18Vz 
(1) 

(120 uur/jaar) 

7. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER llV2-13 

8. De industriële bouWwerken . . . . . . .' . . . N. 8V2-10 

9. De beginselen van de röntgenanalyse ~ . . . W.DEKEYSER 8%-10 

10. Voertuigtechniek I . ............. N. (C. VAN AKEN) 8V2-l0 (22Vz uur/jaar) 

10' Praktische oefeningen ............ N. (C. VAN AKEN) (45 uur/jaar) 

11. Studie van de machine onderdelen ..... C. DEKONINCK 1ü-11 Vz(2) 

11' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 14V2-18Vz 
,(2) 

12. De werkplaatstechniek ........... C. DEKONINCK 8V2-10(2) 

'- j 

-
....... 

~ ..... 

! . 

. 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Labo 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 -
Technicum 

Technicum 

~ 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

~ 

. ' 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

-
3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De zuigermachines ............... H. SOMERLING 8'!2-10(2) 

1' Praktische oefeningen ............. H. SOMERLING 11'!2-13(2) 11'!2-13(2) 
14V2-18Vz 14'!2-18% 

(2) (2) - . 

2. De turbomachines .............. H. SOMERLING 10,.11%(1) 

2' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 1' ().11 Vz(l) 14%-18% 
(1) 

3. De gasturbines ................ H. SOMERLING 1().11%(1) 

3' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 8%-10(1) 

4. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11%(2) 

5. De vliegtuigmotoren .............. H. SOMERLING 1 ().11 %(2) 

6. De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8'!2-10(1) 

6' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE i0-12%(1} 8%-10(1) 

7. De aanvullingen van de werktuigbouwkunde, 
partim : stoomketels en stoomturbines . . . N . 8%-10(2) 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14V2-18Vz 
(2) -

8. De mechanische trillingen .......... J. DE RI'ES 8%-10(1) 

8' Praktische oefeningen ............ J. DE RIES 14V2-18Vz 
(1) 

9. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11'!2-13(2) 
- ·--

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

' 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

" 
3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. De aanvullingen van de elek:triciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : 
elektrische machines . . . . . . . . . . . . . N. 11%-13 

1 0' Praktische oefeningen . . . .. . . . . . . . . N . 14%.-17%. . (1)(a) 

11. De textieltechnologie ............. G. RAES 10-11%(2) 

12. Machines voor het behandelen van 
goederen ... · ................ J. DE RIES 11%.-13(1) 8%-10(2) 

13. De staat- en sociale huishoudkunde .. .... A. VLERICK 11 %-13(1) 

14. Voertuigtechniek 11 .............. N. (C. VAN AKEN) 22% uur/jaar 

14' Praktische oefeningen ............. N. (C. VAN AKEN) 45 uur/jaar 
-

15. Handels- en nijve~heidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 14-15% 

16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK SYz-10(1) 14Yz-17% 
(1) 

.17. Metaalbouw (fac.) .............. W. SOETE 22% uur/jaar 

' 

I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) =om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Pla:t., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Univ., 2 

· Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

.. 1 e Proef burgèrlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingeiÏieur ' 

Leergangen Titularis _maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De elektriciteit ·en toepassingen ervan ' 

in de nijverheid : 
a. partim : inleiding tot de netwerkanalyse M. VANWORMHOUDT 11%-13(1) 11V~13(1) 

a' Praktische oefeningen ........... M. VANWORMHOUDT 14V~18% 
(2a) 

b. partim : velden, energie en krachten M. VANWORMHOUDT 111/~13(2) 11V~13(2) 

b' Praktische oefeningen .. .. ........ M.VANWORMHOUDT 14V~18% 
(2a) 

2. De aanwending van de brandstoffen ..... N. 11V~13 

3. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11% 8V~1o -
3' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14V~18% 

4. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 
' 

11V~13(2) 

5. De hydraulica ................. .. G. TISON - 10-11%(1) 

5' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14V~18% 
(1) • . 

6. De aerodynamica .............. G. TISON 10-11 %(2) 

7. De technische thermodynamica (0 ) . . . . . N . 8V~10(1) 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 147'2-18% 
(30 uur/jaar) (1) 

8. De zuigermotoren, partim I .......... C. VAN AKEN 81/~10(2) 

8' Praktische oefeningen .. ........... C. VAN AKEN 14%-18% 
(2) -

9. De werktuigmachines en hun aanwendingen C. DEKONINCK 10-117'2(1) 8V~10(2) 
- -

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = + 22Vz uur in_de kand. Burg. ingenieur _(Oud Regime) 

(a) = om de veertien dagen 

-

-

·zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 ~ Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8~10(2) 
" 11 Yz-13(1) 

10' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14Yz-18Yz 14Yz-18% 
(2) (1) 

11. De regeltechniek . . . . . .. . . .· . . . . . . A. VAN 
CAUWENBERGHE llYz-13(2) 10-11%(2) 

11' Prak~sche oefeningen ............ A. VAN 
CAUWENBERGHE 8Yz-1J%(2) 

12. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .............. N. 81/z-10(1) ( 11 uur/jaar) 

12' Praktische oefeningen ....... • . .... N. ~ uur/jaar (2 namiddagen) · 

13. De 'aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : ~ -
partiro : fundamentele elektrische 
metingen .................. N. (J. COLLE) 10-11Y2(2) 

14. De technologie, partiro : inleiding tot de 
materj.alenkennis (*) ............. W. SOETE 22% uur/jaar 

J 

~ 

~ 

., 

... 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

zaterdag Plaats 

-· 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

•. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

•, 2e Proef burgerlijk werktuigkuridig-elektrotechnisch ingenieur -
· Leergangen Titularis · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

~ 

I. VEPRLICHTE CURSUSSEN -
1. De industriëie scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F. BOSCH (45 uur/jaar) 8%~10(1) 

1' Praktische oefeningen ............ "'F. BOSCH 10-13(1) 

2. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partiro : dynamica van elektrische syste.men· J. WILLEMS 10-11%(1) 10-11 %(1) 

a' Praktische oefeningen .............. J. WILLEMS 10-11V2 10-11 Vl(l) 10-11%(2) 
(60 uur/jaar) 

b. partiro : fundamentele elektris.che metingen N. (J. COLLE) 11 %-13(1) 11%~13Ü) (67% uur/jaar) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N. (J. COLLE) 14V2-18% 

c. partim : industriëlé elektrische metingen N. (J. COLLE) 8%-10(2) 

c' Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 8%-12% 
(2a) 

.. d. partiro : elektrische machines, basiscursus N. 10-11%(1) 8V2-10(1) 11 Vl-13(1) 

d' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14%-18% 
. (1) 

e. partiro : elektrische machines, aanvullingen N. 10-11 %(2) (67% uur/twee jaar) 

e' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . (90 uur/twee jaar) 
14%-18% 

{2)(a) --
3. De industriële bouwwerken . . . . .. . . . . N . 8%-10 

4. De beschrijving van de werktuigen · ( 45 uur/jaar) 
(stoomketels! stoomturbines) . . . . . . .. N . I . 8Yz-10 

·~ 
11 Yz-13(2) 

( 1) = eerste halfjaar Ç2) = tweede halfjaar (2a) = om de veertien dagen, tweede halfjaar 

.. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . 

Plat, 22 
~ , 

Technicum 

Plat., 22 I 
I 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

f 2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

4' Praktische oefeningen .. . .. . . . . . .. . . . N . (120 uur/jaar) 
14%-18% 

{2) 

5. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8Y2-10 

5' Praktische oefeningen ............... D. VANDEPITTE '14V2-18Vl 

6. De zuigermotoren, partim 11 ......... C. VAN AKEN 11Y2-13(1) 

6' Praktische oefeningen ................ C. VAN AKEN 14%-18% 
(1) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
partim : beginselen van de communicatie-
systemen .................. M. VANWORMHOUDT 11 Y2-13(1) 

7' Praktische oefeningen ............... M.VANWORMHOUDT 14%-l8Yz 
(2a) 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan 
in de nijverheid (grondige cursus), 
a: partim : .berekening van sterkstroomnetten J. WILLEMS 10-11%(2) 

a' Praktische oefeningen ............ J. WILLEMS 10-11%{2) 10-11 %(2) 

11. TEN MINSTE EEN CURSUS 
TE KIEZEN ONDER DE VOLGENDE : 

1. De beginselen van de röntgenanalyse ...... W. DEKEYSER 8%-10 

2. Gebruik van rekenmachines in de N.(A. VAN 
regeltechniek ................. CA UWENBERG HE) 11Vl-13(2) 

3. Aanvullingen van de regeltechniek ...... N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 8Y2-10(1) 

-
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (2a) =om de veertien dagen tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

P~at., 22 

8%-12% 
(2a) Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

- (' 
3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN . 
1. De elektro-metallurgie, partiro : -

elektro-thermie F. BOSCH - 11%-13(1 
I • ............... 

2. De algemene metallurgie en de siderurgie, de / 

metallografie ................ 
partiro : de algemene metallurgie en 
siderurgie ................... A.DESY ! 10-11% (le helft 1e sem.) 

partiro :. de metallografie 
·( 45 uur/jaar) 

10-llYz kvanaf 2e helft 1e sem.) .......... J. VIDTS 

3. De gasturbines ................ H. SOMERLING 10-11 %(1) 

4. De koeltechniek ............... H. SOMÈRLING 10-11%(2) 

5. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 8%-10(2) 

5' Praktische oefening~n - H. SOMERLING 1.- 14%-18% ............ 
(2) 

6. De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8%-10(1) 

7. De aanvullingen van de werktuigbouwkunde, 
· partiro : stoomketels en stoomturbines ... N. 8Yz-10(2) 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Yz-18% 
(2) 

8. De beginselen van het nijverheidsrecht . . . P. KLUYSKENS llYz-13(2) .. 
9. De turbomachines ..... • ' • ....... H. SOMERLING 10:-11%(1) 

9' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18% 
~ (1) 

10. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8%-10(1) 

(1) = eerste halfjaar-- (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 



------------ --· 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCflAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

· 11. De staat- en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK llVz-13(1) Plat., 22 

12. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid 
a. partim : elektrische machines, i0-11 V2(2) 

aanvullingen . . . . . . . . . . . . . . . . N. _./ 11 Vl-13(1) (6?V2 uur/twee jaar) Plat., 22 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 14%--18V2 1 
(1) (90 uur/twee jaar) Technicum 

I 13. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
w de nijverheid (grondige cursus), . 
\0 a. partim : bouw en berekening van -I elektrische machines ........... N. 8Vz-10 Plateaustr., 22 

a' Praktische oefeningen ........... N. 14%-1 ~V2 14%-18% -
(a) · (2a) - "(60 uur/jaar) Technicum 

b. partim : centrales, netten, elektrische 
traktie .................. C. VAN KERCKHOVEN 10-llVl _, Plateaustr., 22 I 

b' Praktische' oefeningen . . . . . . .· . . . . C. VAN KERCKHOVEN 14%-18V2 14%-18% 
(a) (2a) (60 uur/jaar) Plateäustr., 22 

c. partim : regeling, sturing en exploitatie -
van netten ................. J. WILLEMS llVl-13(1) - 10-11%(2) 

c' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 14Vz-18V2 14%-18V2 
(a) (2a) (60 uur/jaar) 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 14-15%" Univ., 2 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (a) = afwisselend 

.. 

r. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkWldig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) A. VLERICK 
- 8V2-10{1) 14V2-17V2 .... -

(1) 

16. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) .................... J. DE RIES - 8lh-10 

11. Tenminste één cursus te kiezen onder de 
volgende (doch met minimumduur: 45 uur 
theorie) 

1. De textieltechnologie ............. G. RAES 10-11 Yz(2) 

2. De spoorwegexploitatie E. VOORDECKER - j lllh-13 ........... 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
partim : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 11lh-13(2) 

4. Voertuigtechniek I ............. N. (C. VAN AKEN) 22V2 uur/jaar 

5. V oertuigtechniek 11 ............. N. (C. VAN AKEN) 22V2 uur/jaar , 

6. Produktiebeheer . . . . . . . . . . . . . . . H. MULLER 8V2-10(2) (30 uur/jaar) 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), 
partim : beveiliging van netten ....... J. WILLEMS Slh-10(2) 

7' Praktische oefeningen ............ J. WILLEMS 12 uur/jaar 

8. De elektriciteit el) toepassingen ervan in 
de nijverheid, partim : beveiliging van 
netten . . . · ................. N . 13lh uur/jaar 

- ---·- ·--- ---------------------- ---

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Pl~teaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Technicum 

Technicum 

Plateaustr., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensda.g donderdag vrijdag zaterdag 

1. De theorie van het schip, 1e deei : 
meetkunde en stabiliteit ............ V. FERDINANDE 11~13(1) 11 Yz-13(2) 

1' Praktische oefeningen ............ V. FERDINANDE 8%-10(1) 
.-. llYz-13(1) 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie : 
páitim : scheepsbouwkunde: onderdelen 
van de scheepstechnologie .......... J. NIBBERING 10-111/z(l) 

2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBE.RING (240 uur/drie jaar) 8%-12%( 2) 

3. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8Yz-10(2) 
11Yz-13(1) 

3' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14Yz-18Yz 14%-18% 
(2) (1) 

4. De regeltechniek ....... , ....... A. VAN 
~ CAUWENBERGHE 11%-13(2) 10-11Y2(2) 

4' Praktische oefeningen ... ... ........ A. VAN 
CAUWENBERGHE 8Yz-11%(2 

5. De aanwending der brandstoffen . . . . . . N . 11 Yz-13 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer .... . . W.SOETE 10-11% 8%-10 . 
6' Praktische oefeningen ............. W. SOETE 14%-18% 

7. De hydraulica ................ G. TISON 10-11 %(1) ( 45 uur/jaar) 

7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%-18% 
(1) ( 120 uur/jaar) 

8. De technische thermodynamica (0 ) . . . . . N . 8Yz-10(1) 

I 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar ( 0 ) = + 22% uur in de kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

.. 

Plaats 

-

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

'· 
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. F ÀCULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
-

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18% 
(1) (30 uur/jaar) 

--
9. De zuigermotoren, partim I ......... C. VAN AKEN 8%-10(2) 

9' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 14Yz-18Yz 
'(2) 

10. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie . . . . . . . . . . . . . . N . 8Yz-10(1) (11 uur/jaar) 

10' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 natpiddagen) 

11. De aerodynamica · - G. TISON 10-11%(2) ........ •' ..... 

12. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE llYz-13(2) 

13. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (*) ·. . . . . . . . . . . . . W. SOETE 22% uur/jaar 

I . .. .. 

, 

~ 

-
--

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) =zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

0 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur ~ 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De theorie van het schip. : 2e deel ...... V. FERDINANDE 10-11%(2) ,. 10-11%(1) 

1' Praktische oefeningen ............. V. FERDINANDE 14%-18% 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, I partim : scheepsbouwkunde : 2e deel .... J. NI BIJlERING llY:z-13 

2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING ( 240 uur/drie jaar) 

3. be scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, ) partim : scheepstechnologie ....... . . J. NI BBERING 

4 . . De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH (37Y:z uur/jaar) 

4' Praktische ~efeningen ............ F. BOSCH 14'/:z-18% 
(1) 

5. De elektriciteit en toepassingen ervan 
in de nijverheid, partim : beginselen van 
de elektro-techniek ............. M.VANWORMHOUDT 10-11% ' • 

5' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT , 14Y:z-18Y:z 
(2) 

6. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
metallografie 
partim : de algemene metallurgie en 

~(45 uur/jaar) 
siderurgie A.DESY 10-11% (le helft 1e sem.) ................... 

'-

partim : de metallografie .......... J. VIDTS 10-11'/z (vanaf 2e helft 1e sem.) 

7. De beschrijving van de werktuigen : 

I I 8%-10 I stoomketels en stoomturbines N . 11%-13(2) . . . . . . . . 
(1) =eerste halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

(2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Pl~t., 22 

Plat., 22 

10-13 Plat., 22 

8%-10(2) Plat., 22 

8'/:z-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Plat., 22 

.. 
Plat., 22 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenie~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18% 
(2) (b) 

8. Berekening van constructies : 1 e deel .... D. VANDEPITTE 8%-10 8%-10 

8' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-18% 

9. De zuigermotoren, partim 11 • · •••••••. C. VAN AKEN 11%-13(1) 
-

9' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 14%-18% 
(1) 

10. De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 10-11%(1) 8Vz-l0(2) 

11. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 
algemene bouwwijzen, partim : 
grondmechanica (fac.) ............ E. DE BEER llVz-13 (22% uur/jaar) 

I 

~ 
•· 

I 

-

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

zaterdag 
" 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

, Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De theorie van het schip : 3e deel, partim : 
sturen, golven en scheepsbewegingen .... V. FERDINANDE 10-11~(1) 

1' Praktische oefeningen ......... . . . . V. FERDINANDE r 8Yz-12~ 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie. 
partim : scheepsbouwkunde (sterkte en 
trillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. NIBBERING 

2' Praktische oefeningen ............. J. NIBBERING 14Yz-18~ 
(1) (240 uur/drie jaar) 

3. De zuigern1achines .............. H. SOMERLING 81fz-10{2) 

3' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14Yz-18~ 141fz-18~ 
(2) (2) 

4. De industriÈHe bouwwérken . . . . . . . . N . 8Yz-10 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS lllfz-13(2) 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : 
elektrische machines . . . . . . . . . . . . . N. 111fz-13 

6' Praktische oefeningen . . • ' ......... N . 14Yz-18~ 
(3) 

7. De aanvullingen van de hydraulica . . . . . . G. TISON 

7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 10-13(2) 

8. Berekening van constructies : 2e deel .... D. V ANDEPITTE 8~-10 
10-11~(2) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar' (3) =om de veertien dagen 

-

zaterdag Plaats 
~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

81fz-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

81fz-10(2) Plat., 22 
-

Plat., 22 

Plat., 22 
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- FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
' 

Leergimgen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITT.E 147'2.-18% 
(3) (165 uur/jaar) 

9. De turbomachines .......... . ... H. SOMERLING 10-11%(1) 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING ~ 147'2.-18% 
I (1) 

10. De aanvullingen van de metallografie, 
2e deel : fysische metaalkunde ....... J. VlOTS 11%-13(1) 

10' Praktische oefeningen ... . ... . .... J. VlOTS 10-11%(1' 

11. De gasturbines . . . ~ . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 10-11%(1) 

12. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11%(2) 

13. Scheepswerktuigkunde ........... C. VAN AKEN 8Y2-10(l) 
10-11%(2) 

13' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . C. VAN AKEN 14%-18% 
' (3) .. 

14. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 117'2-13(1) 

15. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 14-15% 

16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK . 8%-10(1) 147'2-17% 
(1) 

17. Machines voor het behandelen van 
goederen (fac.) I J. DE RIES 87'2.-10 ............... 

18. Metaalbouw (fac.) ............... w:soETE 22% uur/jaar 
---------

( l) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

.- Plat., 22 

Plat., 22 

.. 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Univ., 2 

Plat., 22 

Plat., 22 .. 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN -

Leergangen 

~· De architectonische samenstelling ...... 
2. De constructie van de gebouwen (ruwbouw, 

uitgez. de daken) .............. 

2' Praktische oefeningen ............ 

3. De cinematica en de werktuigendynamica .. 

3' Praktische oefeningen ............ 
-

4. De aanwending van de brandstoffen . . . . . 
5. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 

5' Praktische oefeningen ............ 

6. De technologie partim :_ lastechniek ..... 
-

7. De hydraulica ................ 

7' Praktische oefeningen ............ 

8. Topografie en fotogrammetrie ........ 

8' Praktische oefeÏlingen 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

. . . . . . . . . . . . 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

·' 
J. TRENTESEAU 10-11~ 

A. J?E GRAVE 11~-13 

G. DE LEYE 8V2-11~ 16-18~(1) 
(2) 14Y2-18~ 

' 
(2) (240 uur/twee jaar) 

R.DECHAENE 8Y2-10(1) 

R.DECHAENE 14l(~18Yz 
(la) 

N . 11~-13(1) 

W. SOETE 10-11~ 8Y2-10 . 
W. SOETE 14~-18~ -

W. SOETE ' 11~-13(2) 

G. TISON 8Y2-10(1) 

G. TISON 14~-18~ ' 

'(1) 

N. (H. 
VAN KERCKHOVEN) llY2-13(2) 10-11~(1) 

N. (H . 
VAN KERCKHOVEN) 22~ uur/jaar 

(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 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dbnderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

10. Steen en beton ............... N. (F. RIESSAUW) 8%-10(2) Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ............ N. (F. RI~SSAUW) 22% uur/jaar Plat., 22 

11. De technische thermodynamica (*) . . . . . N . 22l(z uur/jaar ' 

12. De technologie, partiro : inleiding tot de . 
materialenkennis (*) ............. W.SOETE 22% uur/jaar 

13. Wegen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
+:>. 

N . 45 uur/jaar Plat., 22 

8 14. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 8%-10(1) Plat., 22 

14' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 10-13(1) Plat., 22 

15. De architectonische samenstelling, 
partiro: woningbouw ............ A. DE VRIES 14%-16(1) Plat., 22 

15' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 10-13(2) 10-13(1) Plat., 22 

16. De geschiedenis van de bouwkunst ..... R.d'HULST llY2-B Plat., 22 

17. De grafostatica . . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10(1) Plat., 22 

1 1: Praktische oefeningen ............ N. 
' 

8%-10(1) Plat., 22 

(1) =eerste halfjaar (a) = om de veertien dagen 
( 2) = tweede halfjaar (*) = zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De constructie van de gebouwen ~2e deel) .. A. DE GRAVE 

1' Praktischè oefeningen .. ........... G. DE LEYE 14Vz-18Yz 11Vz-13 
(240 uur/twee jaar) 

2. De architectonische samenstelling, partiro : 
typologie van gebouwen ...... . ..... A. DE VRIES 10-11%(1) 10-11% 

2' . Praktische oefeningen ............. A. DE VRIES 11%-13(1) 11Vz-13(1) 14%-18% 14%-17% 
(b) (2) 

3. De delfstofkunde . ... . - . ... . ... A.HACQUAERT 14Vz-17Yz 
(1) (b) 

3' Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT 10-11Vz(2) 

4. De aardkunde ......... . .. . ... A.HACQUAERT 11%-13(2) 

5. De industriële bouwwerken . . . . . . . . . N . 8%-10 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, ~ 

partiro : grondmechanica .......... E. DE BEER 1().11% 

6' Praktische oefeningen ..... . ...... E. DE BEER 10-13(2) 

7. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 81/z-10 8%-10 

7' Praktische oefeningen ... . ........ D. VANDEPITTE 14Vz-18% 

8. De berekening van het gewapend beton en (67% uur/twee jaar) 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-11Vz(l) 8Vz-10(2) 

T 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (b) = om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

10-li% Plat., 22 

Plat., 22 '· 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 I 
Plat., 22 

I 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

I 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

·' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW (143% uur/twee jaar) 14%-18% 

(b) 

9. Geschiedenis van de bouwkunst en studie - ( 45 uur/twee jaar) 
van de stedebouw en de planologie ..... L. HENDRICKX . I 

.. 
10. De elektriciteit en toepassingen ervan 

in de nijverheid, partim : beginselen van (45 uur/jaar) 
de elektrotechniek . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT 10-11 %(1) 

11. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 8%-10 

11' Praktische oefeningen .. • - ......... H. SOMERLING 11%-13 

12. De hygiëne van de agglomeraties en 10-11 %(2) 
gebouwen J. CNOPS - 8Yz-10(1) .................. 

~ 

' 

-
' 

~ 

-~ 

· (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (b) =om de veertien dagen 

'· -· 

zaterdag Plaats 

~ . 
- Technicum 

8%-10 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ Plat., 22 

~ ·-

~ 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proèf burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Geschiedenis van de bouwkunst en studie. ( 45 uur/twee jaar) 

van de stedebouw en de planologie .... .. L. HENDRICKX 

-
· 1' Praktische oefeningen ............ L. HENDRIGKX (75 uur/jaar) 

' 

2. De beroepspraktijk en de deontologie .... A. DE VRIES 1Ph-13 . -

2' Praktische oefeningen ................ A. DE VRIES 8Y:z-13 -
14V:z-18Yz 10-12% 14Y:z-18% 

-
3. De beginselen van het nijverheidsrècht ... P.KLUYSKENS 11 Y:z-13(2) 

4. De berekening van het gewapend beton en ~· (67% uiir/twee jaar) 
het spanbeton (partim) ............ F. RIESSAUW 10-11%(2) 8Y:z-10(1) 

4' Praktisché oefeningen ............ F. RIESSAUW (142% uur/twee jaar) 
~ 14Y:z-18Yz 

(a) 

5. Berekening van constructies : 2e deel .... D. V ANDEPITTE 8Y:z-10 
- 10-11%(2) 

5' Praktische oefeningen . ~ . . . . . . . . . . . . . D. V ANDEPITTE 14V:z-18Ih (165 uur/jaar) 
-

6. Bouwrecht . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . R. SEN;ELLE 10-11%(1) 11Y:z-13(2) 

7. De staat- en sociale huishoudkunde .. .... A.-YfERJCK 11%-13(1) 

8. Funderingstechniek ............. E. DE BEER 81/:z-10 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = o!ll de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

9%-11(1) 
8V:z-10(2) Plat., 22 

11-13(1) 
10-13(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

.. 3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Inrichtingstechnieken van het gebouw .... J. "CNOPS 8%-10(2) Plat., 22 

10. De algemene metallurgie en de siderurgie, 
. de metallografie 
partim : de algemene metallurgie en 
si derorgie .................. A. DE SY 

! 
10-11% (1e helft 1é"sem.) Plat., 22 

( 45 uur/jaar) 
partim : de metallografie .......... J. VIDTS 10-11 Yz (vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 

' 

~ 
11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 14-15% Univ., 2 

~ 12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%.-10(1) 14Yz-17Yz 
(1) Plat., 22 

13. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) .................... J. DE RIES 45 uur/jaar Plat., 22 

14. Metaalbouw (fac.) .-............. W. SOETE 22% uur/jaar Plat., 22 
.. 

11. CURSUS NAAR KEUZE 
1. Wegen 11 . . . . . . . . . . . . . . . " : . . N. 22% uur/jaar Plat., 22 . 

111. TENMINSTE 45 UUR TE KIEZEN UIT : 

1. De cursussen ·van het aanvullend jaar ingenieur in de bouwmechanica cf. p. 427 en 428. ... 
2. De cursussen van de licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. p. 203 en 204 
3. Andere aan de Uniyersiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, 

de promotor van het eindejaarswerk gehoord. 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 



- . , 

-
, - FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN~ SPECIAL~ SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid -

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
, -

De elektriciteit en toepassingen ervan in de -
1. nijverheid, partiro : beginselen van de 

el~ktrotechniek . . . . · . . . . . . . . • . . . M. VANWORMHOUDT 10-llllz Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 1~%-18'12(2) Technicum 

2. De beginselen der röntgenanalyse . ..... W. DEKEYSER llllz-13(1) Plat.,122 

3. De cinematica en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8llz-10(2)' 
ll%-13(1) Plat., 22 

3' . Praktische oefeningen .............. . R.DECHAENE 14%-18%(2) 14%-18%(1) Plat., 22 

~ 
V'l 

4. De regeltechniek . . • . . . . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE llllz-13( 2) 10.11%(2) Plat., 22 I 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8%-11Y2(2) Plat., 22 

I 5. De beginselen van de analytische scheikunde . N. 11'12-13(1) 8%-10(1)' Plat., 22 
\ 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(1). Plat., 22 

6. De aanwending van de brandstoffen . . . . . N . UY2-l3 Plat., 22 

7. De studie van de textielvezels ........ G. RAES 10-11% Plat., 22 

8. De veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken . . ...... F. ~IESSAUW 8%-10 Technicum 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 8%-11 Yz( 2) 14%-18%(2) Technicum 
.., 

9. De hydraulica ................ G. TISON 10.11%(1) Plat., 22 

9' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Y2-i8%(1) Plat. , 22 

10 . . De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10(1) (11 uur/jaar) Plat., 22 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) Plat., 22 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



~ 
0 
0\ 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN__: SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. 
1. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH .. 10-1P/z(2) 

1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 14V2-18% 

2. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
metallografie 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. A. DESY 

~ 
10-11~ (1e helft 1e sem.) 

(45 uur/jaar) 
10-llVl (vanaf 2e helft 1e sem.) partim : de metallografie t ••••••••• J. VIDTS 

3. De industriële scheikunde : organisch· 
gedeelte ................... G. GOETHALS 8V2-10(1) 

3' Praktische oefeningen ............ G.GOETHALS 8V2-12V2 

4. De industriële bouwwerken ......... N. 8~-10 

5. Studie en aanwendingvan de machines .... H. SOMERLING 8V2-10 

5' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING llVl-13 

6. De bijzondere technologie van de spinnerij 10-11V2(1) 
en van de weverij (1e deel) 4 ......... G. RAES llVl-13 

6' Praktische oefeningen ............ G. RAES 14V2-18V2 

7. De oefeningen over de studie der 
textielvezels .................. G. RAES 14V2-18~ 

8. De werktuigmachines en hun 
aanwendingen ................ C. DEKONINCK 10-11 Vl(l) 8%-10(2) 

. . •· 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plailts 

8V2-10(1)" Plat., 22 

Plat., 22 
- ' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

10-1n2 Plat., 22 · 

Plat., 22 · 

Technicum 

Plat., 22 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De bijzondere technologie van de ververij .. F. BOSCH 10-11% 

1' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 8~-13(:2) 

2. De studie van de kleurstoffen ........ G. GOETHALS 11~13(1) 

3. De metallurgie van de metalen buiten het ijzer H.HAEMERS 8~-10 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) 

5. De bijzondere technologie van de spinnerij -
en van de weverij (2e deel) ......... G. RAES 8%-10 10-11% 

5' Praktisch_e oefeningen ............ G.RAES 14Y:z-18~ 14Y:z-18% 14~-18% 

6. De bijzondere technologie van het appreteren, 
partim : mechanische methodes ....... G. RAES 10-11%(1) 
partim : scheikundige methodes ..... •' . G. GOETHALS 8Y:z-10(1) 

7. De technoloiie, partim : lastechniek W. SOETE 11%-13(2) ' .... 
8. De technologie, partim : inleiding tot de 

materialenkennis (*) ............. W.SOETE 11 ~-13(1) 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) 

10. De technische thermodynamica (*) ..... N. 22% uur/jaar 

10' Praktische oefeningen(*) ... : ....... N. '~ 30 uur/jaar 

11. Handels- en Ïlijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 14-15% 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) A. VLERICK 8%-10(1) 14Y:z-17Yz 
(1) 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 · · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 

Plat., i2 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (**) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN Krijgslaan, 271. 
1. De waarschijnlijkheidsrekening ..... P. DINGENS 11%-13(1) S9 

1' Praktische oefeningen .......... P. DINGENS 11%-13(2) Krijgslaan, 271.S9 

2. De cinematica en de werktuigendynamica R: DECHAENE 8Y2-10(1) Plat, 22 

2' Praktische oefeningen · ........... R.DECHAENE 14%-18~ 
(1) 

~ 

Plat., 22 

3. De technische thermodynamica (0 ) . . . N . 8Y2-10(l) Plat., 22 
~ 

~ 
I 

3' _Praktische oefeningen (00) . . . . . . . . N . ~ 14%-18% .. 
(1) Plat., 22 I I I -4. De fysische scheikunde N . I . . . . . . . . . 

45 uur/twee jaar Plat., 22 

5. Grondige algemene natuurkunde 
a. partim : atoom- en molecuulfysica .. E. BOESMAN 45 u. 

a' Praktische oefeningen .......... E. BOESMAN 30 u: 
b. partim : statistisëhe fysica . . . . . . . G. ROBBRECHT 22%u. 

c. partim : basisbegrippen van de 
kernfysica . . . . . . . . . . .. . . . . A. DERUYTTER 22%u . 10-11%(2) Led., 35 

' 

c' Praktische oefeningen ......... A.DERUYTTER 30u. 14-17(2) Proeftuinstr., 85 _, 

6. Aanvullingen van de wiskunde -
10-11% • 0 • ••• C. GROSJEAN Krijgslaan, 27l.S9 

7. Aanvullingen van de analytische 
mechanica ................ R. MERTENS 45 u. 10-11% 14%-16(1) Krijgslaan, 271.S9 

(1) = eerste halfJaar 
(**) = totaal aantal uren per cursus 

( 0 ) = + 22Y2 uur in de kand. nat. ingenieur (Oud Regime) 
( 00) = reeds 60 uur gezien in kand. nat. ingenieur (Oud Regime) 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef natuurkundig ingenieur 
' 

Leergangen Titularis (**) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde ............... C. GROSJEAN 1Ph-13 

9. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, 
a. partim : inleiding tot de netwerk- M. VAN-

analyse .............. . . WORMHOUDT 45 u. 11%-13(1) 11%-13(1) 

b. partim : velden, energie en M.VAN-
krachten . ~ . . . . . . . . . . . . . . WORMHOUDT 45 u. 11%-13(2) 11%-13(1) 

10. De technologie (*) .......... '. W. SOETE 22% u. 

ILBUZONDERECURSUSSEN 
Richting A: Kernwetenschappen 

1. De warmteoverdracht . . . . . . . . . . N . 8%-10 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 14%-18% 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 

1: De röntgenanalyse ............ ·w.DEKEYSER 10-11 Y2(1) 

1' Praktische oefeningen · .......... W. DEKEYSER . 15-19(1) 

Richting C: Elektronica 
1. De regeltechniek ..... · ........ A. VAN 14Y2-l7% 

CAUWENBERGHE (2) 

1' Praktische oefeningen .......... A. VAN 
CAUWENBERGHE 45 uur/jaar 

(1) = eerste halfjaar 
(*)=zie kand. nat. ingenieur (Oud Regime) 

(2) = tweede halfjaar 
(**) = totaal áantal uren per cursus 

zaterdag Plaats 

. 
Krijgslaan, 271. 

S9 

Plat., ~2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Rozier, 44 
I 

Plat., 22 

Plat., 22 
- --
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Pr6ef natUurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

"' 
I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. Dynamica van elektrische systemen ...... J. WILLEMS 10-llVl(l 10-llVl(l) 

1, Praktische oefeningen ............. J. WILLEMS 14V2-18V2 
(1) 

2. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
magnetisme ................. G.ROBBRECHT 45 uur/jaar 

3. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde, partim : relativistische • 
quanturn mechanica ............. C. GROSJEAN 10-llVl(l) 

4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-llVl 8V2-10 

4, Praktische oefeningen . . . . . . . ~ . . . . W.SOETE 14Y2-18V2 
~ 

5. De trillingen ................. A. VAN 
CA UWENBERG HE 8Y2-10(l) 

5' Praktische oefeningen .............. A. VAN 
CAUWENBERGHE 8V2: 11 Yz( 1) 

6. De fysische scheikunde. ............ N. 45 uur/twee jaar 

7. De technologie ............... W. SOETE llYl-13(1) 

ILBIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A ; Kernwetenschappen 

' 
1. De hydraulica ................. G. TISON 10-llVl(l) 

1' Praktische óefeningen G. TISON - 14V2-18V2 ............. 
(1) 

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

-
Plat., 22 

Technicum 
-· 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271. 
S9 

PI_at., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 

Plat., 22 

I 

Plat., 22 



FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

-
2. De aanvullingen van de hydiaulica ...... G. TISON 8~10(2) Plat., 22 

Richting B : Inwendige bouw der materialen 
1. De inwendige bouw van de stof ....... W.DEKEYSER •c 10-llYz Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 60 uur/jaar · Rozier, 44 

2. De metallografie ............... J. VIDTS 8%-10 4 Technicum 

2' Praktische oefeningen ............ J. VIDTS 8Yz-11 Yl( 1) Technicum 

Richting C : Elektronica ....... 

~ - 1. De circuittheorie • , ............. J. VAN BLADEL 11%4 13(1) Pl~t., 22 - 1' Praktische oefeningen J. VAN BLADEL 14~18Yz 
~ ............ 

(1). Technicum 

2. De elektroacustica : ............ J. VAN BLADEL 10-11 V2(1) Plat., 22 

I 

.-

-
, 

-
.-



' "' , FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCJlAPPEN . 
l 3e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN i 

/ 

1. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
fysica van de geïoniseerde toestand .. P. MORTIER 45 u. 10-11 V2 Rozier, 44 

2. De beginselen van het nijverheids: 
recht .................. P. KLUYSKENS 22V2 u. 11 V2-13(2) Plat., 22 

3. De staat- en sociale huishoudkunde .. A. VLERICK 22V2 u. 11V2-13(1) Plat., 22 

~ 11. BIJZONDERE CURSUSSEN -N 

I 
Ri<::hting A : Kernwetenschappen 

1. De uitwisseling van de materie 
tussen fazen ............... G. GOETHALS 45 u. 10-11V2(1) 8Y:z-10(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ......... G. GOETHALS 60 u. 14-18(2) Plat., 22 

2. Grondige algemene natuurkunde, 
a. partim : kernfysische Proeftuinstr., 86 

verschijnselen ............ A. DERUYTTER 45 u. 10-11V2 I.N.W. 

b. partim : kernfysische methoden ... A. DERUYTTER 45 u. 10-11 V2 - Proeftuinstr., 86 
· I.N.W. 

b' Praktische oefeningen ... ...-: .... A.DERUYTTER 60u. 

3. De technologie der reactormaterialen F. BOSCH 22V2 u. 10-11 V2(1) Plat., 22 

4. Inwendige bouw van kernreactoren .. F. VAN-
MASSENHOVE 22V2 u. 

I 
Plat., 22 

( 0 ) = totaa~ aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar · ( 2) = tweede halfjaar 



~ -w 
I 

. 

Leergangen 

4' Praktische oefeningen ......... 

5. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
a. partim : metalen constructie . . . . . 

b. partim : betonconstructie ...... 

6. Theorie van de kernreactor . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen ......... 

7. Studie en aanwending v~ de machines 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 

1. De uitwisseling van de materie tussen 
fazen .................. 

1' Praktische oefeningen ......... 

2. Grondige algemene natuurkunde, 
a. partim : kernfysische 

verschijnselen ............ 

b. partim : kernfysische 
methoden .............. 

b' Praktische oefeningen ........ 

3. Fysische me taalkunde ......... 
4. Elektronica ............... 

( 0 ) = totaal aan tal uren per cursus 

F ACUL TElT V W. PE TPEGEPASTE WETEI\1SCP APPF:N 

3e Proef natuurkundig ingenieur 

Titularis , (0) maandag dinsdag woensdag don_derdag vrijdag zaterdag Plaats 

. -

F. VAN-
MASSENHOVE 30u. Plat., 22 

W. SOETE 11%u. 
\ 

F. RIESSAUW 11%u. 

F.VAN-
MASSENHOVE 45 u. 

F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

H. SOMERLING 45 u. 8%-10 Plat., 22 

' 

G.GOETHALS 45 u. 10-11%(1) 8-10%(1) Plat., 22 

G.GOETHALS 60u. 14-18(2) Plat., 22 

Proeftuinstr., 86 
A.DERUYTTER 45 u. 10-11% IJ'LW. 

Proeftuinstr., 86 
A.DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W." 

A.DERUYTTER 60 u. 

J. VIDTS 45 u. 10-11% Technicum 

M.VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8%-10(2) 11%-13(1) Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar-



~ 

FACULTEIT V W JlF TOF.GF.PASTF ~ETFNSCP APPFN 

.... 
3e Proef n~tuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

V' 

4. Praktische oefeningen ......... M. VAN-
. WORMHOUDT 60 u. j 8%-12%(2) Technicum 

-
Richting C :Elektronica I 

1. De elektronica ............. M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8%-10(2) 11%-13(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ......... M. VAN-
WORMHOUDT 60 u. 8%-12%.(2) Technicum 

.J::o. 
"""' .J::o. 

2. De lichttechniek .... - ........ J. VAN BLADEL 22% u. 10-11%(1) Plat., 22 

I 3. Aanvullingen van de regeltechniek 
.... ... A. VAN-

CAUWENBERGHE 22% u. 8%-10( 1) Plat., 22 

111. CURSUS AL DAN NIET TE VOLGEN 

1. De grondige studie van de wiskundige i. 

natuurkunde, partim : lage energie -
kernfysica ............... P. PHARISEAU 22% u. 14-15V2(2) Krijgslaan, 271 

IV. FACULTATIEVE CURSUSSEN 

1. Handels- en nijverheidsboekhouden .. C.DE 
PELSEMAEKER 45 u. 14-15V2 Univ., 2 

2. Inleiding tot industrieel beheer . . . . . A. VLERICK 67% u. 8%-10 14%-17% 
(1) (1) l _ Plat., 22 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



~ FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I 'WOensdag I donderdag I vrijd:zg I zaterdag Plaats 

~ 
-

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN ... 

1. De aerodynam~ca .............. G. TISON 22lh uur/jaar 

2. De aanvullingen van de beschrijving der / 

werktuigen ................. H. SOMERLING 45 uur/jaar 

3. De grondige studie de~ zuigermoto;en N • - 22lh uur/jaar . . . . -

4. Elektrische tractie .............. N. '(J. WILLEMS) 22lh uw theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

5. Scheepsbouw ................ V. FERDINANDE 45 uur theorie en ·120 uur oefeningen/jaar 

~ - 6. Spoorvoertuigen ............... E.VOORDECKER 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 
V'l 

7. Voertuigtechniek . . . . . . . . . . .. ; .. N . 45 uur theorie en 120 uur oefeningen/jaar 

8. Vliegtuighouw . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

9. Spoorwegexploitatie . . . . . _. . . . . . . . E. VOORDECKER 45 uur/jaar 

10. Infrastructuur van havens . . . . .. . . . . . N . 15 uur/jaar -
11. Aanleg van stations en exploitatie van 

havens en stations .............. E. VOORDECKER 30 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

12 . Inleid;ing tot industrieel beheer . . . . . . . . A. VLERICK · 22lh uur theorie en 22lh uur oefeningen/jaar 

13. Verkeersonderzoek in verband met 
ruimtelijke ordening ............. L. HENDRICK.X 45 uur/jaar 

. ... 

14. Handels- en zeevaartrecht, partim : begin- -
selen van vervoerwetgeving en zeevaartrècht . S. FREDERICQ 22lh uur/jaar 

15. Verkeerseconomie .............. J. DENDUYVER 45 uur/jaar 



F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
' 

' l. 
Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE I . 
' 1. De aanvullingen van de metallografie : 

J. VIDTS, fysische metaalkunde · . . . . . . . . . . . . 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar -
· 2. a. Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN -

regeltechniek ........... • .... CAUWENBERGHE 22% uur/jaar 

b. Wiskundige beleidstechnieken ....... H.MULLER 45 uur/jaar 

~ 
0\ 

I 
' 

0:. / 
I 

' 

-
-

. 

., 

' 
~ (' 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen aardkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De aanvullingen der toegepaste aardkunde .. W. DE BREUCK 8Vl-10 
1(}.11 Vz(2) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen .............. W. DE BREUCK 10-11%(1) 14V2-18Yz 
, {1) Plat., 22 

2. De fysische aardrijkskunde en de aardkunde A.HACQUAERT 22Vl uur gedurende het le semester Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen ............. A.HACQUAERT 22% uur gedurende het 1e semester Rozier, 44 

3. De hydrologie - . . . . . . . . . . . . . . . . . A.HACQUAERT 22Vl uur gedurende het 2e semester Rozier, 44 

~ 
4. De petrografie en petrologie ........... A.HACQUAERT 22Vl uur gedurende het 2e semester Rozier, 44 --J 

I 
4' Praktische oefeningen ............. A.HACQUAERT 22Vl uur gedurende het 1e semester Rozier, 44 

5. Bouwwerken van de burgerlijke genie ..... E. DE BEER 11%-13(1) Plat., 22 

6. De paleontologie ............... J. DE HEINZELIN 11%-13 Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen' ............. J. DE HEINZELIN 30 uur/jaar Rozier, 44 

7. Mijnbouw (3) ................. H. VAN KERCKHOVEN 10-13 
I 

7' Praktische oefeningen (3) . . . . . . . . . . . H. VAN KERCKHOVEN . 8Vz-12Yz 
; 

-
--

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaa~ (3) =alleen te volgen door burgerlijk bouwkundig ingenieur 



FA CULTFIT V Af\T PE Tf\FGEP ASTE l''ETFNSCf' APPFN - SPF.CIALE SCPPLFl\T 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN - .... 
1. Technische kernfysica ........... F. VAN- I 

MASSENHOVE 45 u. 

1' Praktische oefeningen ......... F. VAN-
MASSENHOVE . 30 u . 

2. Neutronica van de kernreactor ..... F. VAN-
MASSENHOVE 22%u. 

~ 
3. Veiligheid en stralingsafscherming ... 0. SEGAERT 22%u. -00 3' Praktische oefeningen .......... 0. SEGAERT 15 u. 

I 
4. Bedrijfsinstrumentatie en bediening F. VAN-

van kernreactoren ........... MASSENHOVE 22%u. 

4' Praktische oefeningen .......... F. VAN-
! 

MASSENHOVE 30 u. 

5. Technische evaluatie van kerncentrales F. VAN-
MASSENHOVE l 22%u. -

6. Theorie van de kernreactor ....... F. VAN-
MASSENHOVE 45 u. Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ......... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. Plat., 22· 

7. De regeling van kernreactoren en A. VAN -
k~ncentrales (le deel) ...... .... CA UWENBERG HE .22% u. Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ..... .-: .... A. VAN 14%-18% 
CAUWENBERGHE 

~ 

(2) Plat., 22 

(*) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen "" . . 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

8. Technologie van de reactormaterialen .. F. BOSCH 8V2-10(1) Plat., 22 

9. Speciale metallurgie ............ A. VAN PETEGHEM 8V2-10(2) Technicum 

10. Inwendige bouw van kernreactoren . . . F. VAN- . 
MASSENHOVE 22% u. Plat., 22 

1 0' Praktische oefeningen ........... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. Plat., 22 

11. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : metalen constructie ........ W.SOETE 11~ u. - I 

~ - 12. Uitwendige bouw van kernreactoren, -
partim : betonconstructie ........ F. RIESSAUW ll~u. · I 

\0 

I 11. BIJZONDERE CURSUSSEN -Groep I 
13. Industriële bereidingen van ra~o-

actieve stoffen .............. F. BOSCH 10-11%(2) Plat., 22 

13' Praktische oefeningen ........... F. BOSCH 14-18 - Plat., 22 

14. Elementaire begrippen van de · 
inwendige bouw der stof ......... W. DEKEYSER 8%-10 Rozier, 44 

14' Praktische oefeningen .......... W. DEKEYSER 15-16 .. Rozier, 44 

15. Bijzondere scheidingsmethoden in verband 
met de tracertechnieken ......... J. HOSTE 8%-10(1) Plat., 2·2 

15' Praktische oefeningen ........... J. HOSTE 60 u. Plat., 22 

16. Praktische oefeningen over nr. 10 .... A. VAN PETEGHEM 15-18(2)' Technicum 

Groep 11 
13. De warmteoverdracht . . .. . . .. . . . . N . 8%-10 Tecl}nicum 

------- -- '--~ -

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per jaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen 

Leergangen Titularis * maandag I dinsdag I woensdag I donderdagj vrijdag I zaterdag 

13' Praktische oefeningen ... IN. 120u 

14. De regeling van de kernreactoren en A. VAN 
kerncentrales (2e deel) ...... . CAUWENBERGHE 22Y2 u 

Groep I: burgerlijk scheikulldig en burgerlijk metaalkundig ingenieur. 
Groepll: burgerlijk werktuigkundig, burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur en overeenstemmende 

wetenschappelijke graden. 

(*) = totaal aantal uren per jaar 

Plaats 

Technicum 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 
I 

Leergangen Titularis mJUmdag I dinsdag I woensdag I donderdag\ vrijdog I zaterdag 

1. Theorie van het schip ............. V. FERDINANDE 112Yz uur/jaar 

1' Praktische oefeningen ............. V. FERDINANDE 285 uur/jaar 

2. Scheepsbouwkunde en scheepstechnologie .. J. NISBERING 112Yz uur/jaar 

2' Praktische oefeningen ............. J. NISBERING . 240 uur/jaar 

3. Scheepswerktuigkunde ............ C. VAN AKEN 45 uur/jaar 

3' Praktische oefeningen . . . . . . : . . . .- . . . C. VAN AKEN 60 uur/jaar 

4. Elektriciteit in de scheepsbouw . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22Yz uur/jaar 

,. 

....., 

. -
I 

-
( 

-

Plaats 
--· 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

-

I 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
. 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I ;aterdag -... 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN ' 

De aanvullingen van de elektrothennie, ' 

partim van elektrometallurgie ..... .... F. BOSCH 22Vz uur/jaar 

De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines, basiscursus N. 67% uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... N. I ~0 uur/jaar 

b. partim : dynamica van elektrische systemen J. WILLEMS 45 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 60 uur/jaar 

c. partim :fundamentele elektrische metingen N. (J. COLLE) 67% uur/jaar 
~ 

c' Praktische oefeningen . . ~ . . . . . . . . . N. (J. COLLE) 180 uur/jaar -
d. partim : beginselen van communicatie-

systemen ................. M. VANWORMHOUDT 22% uur/j~ar 

d' Praktische oefeningeri ........... M. VANWORMHOUDT 60 uur/jaar 
. 

II. BIJZONDERE CURSUSSEN 

Richting A. : Sterkstroom 
De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim :industriële elektrische metingen .. N. (J. COLLE) 22% uur/jaar 

a' Praktische oefen~gen ........... N. (J: COLLE) 30 uur/jaar 

b. partim : elektrische machines, aanvullingen N. 61Yz uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 90 uur/jaar 
·-

-

" 

Plaats 

Plat., 22 

--

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 · 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

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

. --
De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), 

~ 

a. partim : centrales, netten en elektrische 
traktie ..................... C. VAN KERCKHOVEN 45 uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ............ C. VAN KERCKHOVEN 60 uur/jaar 

b. partim : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................ J. WILLEMS 45 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen •....•..... J. WILLEMS 60 uur/jaar 
' 

c. partim : berekening van sterkstroom-
netten •••••••••••••• 0 •••• J. WILLEMS 22~ uur/jaar 

c' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 30 uur/jaar 

d. partim : beveiliging van netten ........ J. WILLEMS 22~ uur/jaar 

d' Praktische oefeningen ..........• J. WILLEMS 12 uur/jaar 

e. partim : bouw en berekening der 
elektrische machines . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar 

e' Praktische oefeningen • • • • • • • 0 ••• N • 60 uur/jaar 

Richting B: Zwakstroom 

De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), 
partim : ketens, golven, straling •• 0 •••• J. VAN BLADEL 90 uur/jaar 

.. 

Plaats 

t 

Plat., 22 

- ; 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

'; Enig examen el~ktrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maa~<klg I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag 

-
3' Praktische oefeningen ............ J. VAN BLADEL 1:: 1 uur/jaar, 

4. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), partim : 
telegrafie, telefonie, radio-elektriciteit ... M.VANWORMHOUDT 90 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen ............ M. VANWORMHOUDT 1 ~0 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en 
'toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partiin :verlichtingstechniek ....... J. VAN BLADEL 22Yz uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

b. partim : elektroacustica .......... J. VAN BLADEL 22Yz uur/jaar 

b' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL 60 uur/jaar 

6. Het ge muik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek CAUWENBERGHE ~ 22Yz uur/jaar ................ 
Richting C : Elektrothermie en elektrochemie --

3. De aanvullingen van 'de elektrothermie, 
partim van elektrometallurgie ........ F. BOSCH ~ 45 uur/jaar 

3' Praktische oefeningen F. BOSCH I 120 uur/jaar ............ 
-

4. De aanvullingen van de elektrochemie .... F. BOSCH 45 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de metallurgie, 
partim : elektrosiderurgie .......... A. DE SY 22V2 uur/jaar 

5' Praktische oefeningen ............ A. DE SY 60 uur/jaar 

·I zaterdag Plaats 

Technicum 

~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

-
Plat., 22 

Technicum 

~lat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6. De elektrometallurgie der metalen buiten 
het ijzer .................... A. VAN PETEGHEM 11%-13(2) 

6' Praktische oefeningen ............ A. VAN PETEGHEM 14-18(2) . ' 

7. De elektriciteit ~n toepassingen ervan in 
de nijverheid· : grondige cursus, 
partim : centrales .............. C. VAN KERCKHOVEN 45 uur/jaar 

7' Praktische óefeningen ............. C. VAN KERCKHOVEN 60 uur/jaar 

8. De aanvullingen van de elektriciteit en . 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim :industriële elektrische 

metingen . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22Yz uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... N. I 30 uur/jaar 

b. partim : elektrische machines, 
aanvullingen ................ N. .., 67Yz uur/jaar 

. b' Praktische oefeningen ........... N. I 90 uur/jaar 

r 

N.B. De burgerlijk scheikundig ingenieurs die het aanvullend jaar volgen, moeten de cursus "De elektriciteit en tqepassingen ervan in de nijverheid, 
partim: beginselen van de elektrotechniek" (Prof. M. VANWORMHOUDT) instuderen . 

. . 

(2) =tweede halfjaar -

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum l 

:. 



~ 
N 
0'. 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

I 

Leergangen Titularis - maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN . 
1. Interne elektronica ............. M.VANWORMHOUDT 8Y2-10 

2. Statistische communicatieleer ........ M. VANWORMHOUDT 11%.-13 
-

. 3. Elektronische meetmethodes en systemen . . N. (J. COLLE) 8%-10 

4. Elektrische terugkoppelingssystemen .... J. WILLEMS 10.11% 

5. Veldtheorie : 
(le deel) .................... J. VAN BLADEL 14%-16 
(2e deel) ................... 10.11%(1) 

6. Netwerksynthese 1 · .. ·, .... ...... ·, . J. VAN BLADEL 16-17Jf2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Eén of meer cursussen naar keuze, elk over mini- r 

mum 45 uur, met de instemming van de examen- .. . -
commissie, door "e examinandus gekozen uit het 
studieprogramma van de universiteit. ,. 

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

~ 

I 

-
! 

.~ 
I 
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.. FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

- Leer_gangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-- --
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. Gebruik van ordinatoren, programmeren 
Krijgslaanz 271.S.9 en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 16%-18(2) 

1' Praktische oefeningen ............ C. GROSJEAN ·. 81/z-10(2) Krijgslaan, 2 71.S9 

2. Mechanica van de continua ......... R.MERTENS 8Vz-10 Plat., 22 

3. Rheologie van materialen .......... F. RIESSAUW 
. 

10-lll/2(1) Technicum 

I 
4. Sp~ingsanalyse met de methode van de 

~ 
eindige elementen .............. R.DECHAENE 10-11%(2) Plat., 22 

N ~. 

-...) 4' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-17%(2) Plat., 22 
I 

5. Bezwijkberekeningen voor constructies van 
~ 

gewapend of voorgespannen beton ..... F. RIESSAUW 10-11%(1) Technicum 

5' Praktische oefeningen F. RIESSAUW 141/z-17%(1) " Technicum ............ 
"6. Platen met inbegrip van de vloeilijnen- . 

' theorie .••........•.•...... F. RIESSAUW 10-11%(2) Technicum 

6' Praktische oefeningen F. RIESSAUW 
.. 141/z-17%(2) Technicum ............ 

7. Bezwijkanalyse voor stalen constructies ; .. D~ VANDEPITTE . 10-11%(1) Technicum 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 141/z.-17% 
•. {l)(a) Plat., 22 

8. Schalen .. ................... D. V ANDEPITTE 11%-13 Plat., 22 
'· 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

; 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag 

8' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-17% 14Yz-171h 
(2)(a) (l)(a) 

. 9. lnstabiliteitsverschijnselen .......... D. VANDEPITTE 10-11%(2) 
' .. 

9' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-17% 
(2)(a) 

10. Grondmechanica (aàiwullingen) ....... E. DE BEER 10-11%(1)' 

1 0' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER 14%-17%(1) 

11. Aeroëlasticiteit ............... G. TISON 11Vz-13(2)' 

12. Trillingen van constructies . . . . . . . . . . J. DE RIES 10-11%(2) 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. DE RIES . 11112-13(2) 

13. Breukmechanica • . . . • . 0 • 0 • 0 • • • • W.SOETE 10-11%(2>'. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Tenminste één cursus te kiezen uit.' 

111Yz-l3 
13. Experimentele methodes 

a. spanningsmetingen ............ W.SOETE 

b. modelonderzoek ............. D. VANDEPITTE \ (1) of 
(2) 

· 14. Planningstechnieken ............. H. MULLER -· . ' 

• 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
Indien de cursussen over 2 studiejaren gevolgd worden : maandag en donderdag gedurende het 1e jaar 

zaterdag Plaats 

. Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

10-11%(1)' Plat., 22 

(a) = om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur -
~ 

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

Inleiding tot het wetenschappelijk 
bedrijfsbeheer in het algemeen en 
situering van het produktiebeheer 
in het bijzonder ............... A. VLERICK 45 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen van de statistiek op de " 
industrie ................... M. WILLEMS · 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Mathematische beleidstechnieken en de 
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H.MULLER 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Wiskundig voorraadsbeheer en de -
toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H. MULLER 30 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Grondige studie van het produktiebeheer .. H. MULLER 90 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

Economie van investeringsprojecten 
. (engineering economics) ........... M. WILLEMS 60 uur theorie+ 15 uur oefenjngen/jaar 

Automatische .behandeling van gegevens in 
het bedrijfsbeheer ............... W. DE BACKER 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen voor industrilHe automatie · .. A,. VAN CAUWENBERGHE 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

Colleges gehouden door gastprofessoren ... 

. 

\ 

(dag en uur later te bepalen) 
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Leergangen 

1. Lucht- en waterbevuiling in verband 
met aardolieraffmaderijen ...... . 

2. Katalyse .................. 
- ~ -

3. Inleiding tot de directe elektrische 
energieomzetting ..... .. ....... 

4. Toepassingen van coherente optica .. . 

5. Mikrogolf-Elektronica ... . ..... 

6. Fysica en elektronica van opgedampte 
halfgeleiders .............. 

7. Bitumen en zijn toepassingen in de , 
wegenbouw .............. 

8. Biologische regelsystemen ....... 

9. Diëlektrische eigenschappen van 
materialen in halfgeleider devices ... 

. 
(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tw~ede halfjaar 
(3) =tweede helft van eerste semester 

FACULTEIT VAN DE TOEGFPASTE WETEJ'TSCPAPPF.J\T 

Vrije leergangen . 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.-

E. CADRON 9 u. 11-12%(1) Plat., 22 

B. LIPPENS 9 u. 11 Vz-13 eerste les op 14 oktober 1974 Krijgslaan,271. 
ss 

' 
I W.HUYBRECHTS 9 u. 
I -

P. BOONE 15 u. 17-18Vz 
P. LAGASSE (2) Plat., 22 .. 
W. VAN LOOCK 221/zu. 17V2-19(1) Plat., 22 , 

A. VAN 
CALSTER 221/z u. 17-18%(2) Plat., 22 

namid-
R.ROELS 12 u. dag (3) Plat., 22 

I 

E.NOLDUS 9 u. later te bepalen (2) Plat0 22 

G. DE MEY 
W. DE WILDE 22Vz u. 17-181/z(l) Plat., 22 

,. 

i 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETEl'TSCP APPEl\1 - SPECIALE SCPOLEl\T 

~ 

Vrije leergangen 
.. 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderda~ vrijdag 
-· 

10. Overzicht van de hulp\Wtenschappen van het 
bedrij fsbeheer met praktische oefeningen .. A. VLERICK 115 uur/jaar 

11. - Algemeen beheer ..... - .......... A. VLERICK 45 uur/jaar 

12. Produktie beheer ............... H. MULLER 45 uur/jaar 

r 

13. Commercieel beheer ............. J. VAN ACKER 
J. DE RIJCKE 45 uur/jaar 

14. Informatiesystemen en computertechnologie D. DESCHOOL-
MEESTER 45 uur/jaar 

15. Financieel beheer .............. L. DE WULF 
M. VERSTUYFT - 45 uur/jaar 

16. Beheerséontrole ............... L. DE WULF 
R. VAN DEN BERGHE 45 uur/jaar 

17. Personeelsbeheer · ........... .... W. MUSSCHOOT 45 uur/jaar 

18. Bedrijfssimulatie ............... R. VAN DIERDONCK 30 uur/jaar 

I zaterdag Plaats 
-· 

. 
St.-Pieters- -

nieuwstr., .49 
--

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieQwstr., 49 

I 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN · 

(K.B. van 15 februari 1968) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8 - Tel. 25.74.68 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen.·verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's: 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en spe.ciaal doctor in de economische weten-
' schappen 
richtingen voor de licentie en het doctoraat : 
- algemeen economische . 
- bedrijfseconomische 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs· voor de handelsweten-
schappen 

- Speciaal doctor in de handelswetenschappen (tof het einde van het 
academisch jaar 1976-1977) 

·- Speciaallicentiaat in de accountancy en het fiscaal recht (*) 

- Speciaallicentiaat in de marketing en de distributie (*) 
-·- Speciaallicentiaat in de economische statistiek e.n de econometrie(*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot de kandidatuur in de economische wetenschappen : zij die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 
1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, S 2, 1 o van het 

koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf.p. 16); 
2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van ·Grieks-Latijnse, 

Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modem-wetenscha ppe
lijke of modem-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vatten 
(koninklijk ~esluit van 11 juli 1959, art. 1, s 1, 1 o en 3°); 

1 3) het bewijs leveren dat met goed gevolg één der voorbereidende 
proeven, bedoeld bij de artikelen 1 0, 1 Obis of. 12 der wett~n op het 
toekennen der academische graden en het programma der universi
taire examens (coördina~ie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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4) houder zijn van het getuigschrift van de voorbereidende proef tot de 
kandidatuur in de handelswetenschappen; 

5) houder zijn van één van de diploma's vermeld in het besluit van de 
Raad van Beheer van 26 februari 1964, art. 5, aangevuld bij het 
besluit van de Raad van Beheer van 9 oktober 1968 (cf. p. 18). 

B. To~ de licentie in de economische wetenschappen : 
1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de 

economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het 
toekennen van de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van 
de Economische Wetenschappen; 

2) kandidaten in de handelswetenschappen , en · houders van een· daar
aan gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer 
der Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het licentiaat
examen~ toegelaten worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk ver
zoek tot de deken van de Faculteit van de Economische Weten
schappen te richten, vergezeld vàn een kopie van hun kandidaats
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toegelaten onder 
andere voorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden 
(sub A), in principe riiet 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 be
drijfseconomische richting, verkrijgen na tenminste twee jaar studie 
en mits zij slagen voor twee examengedeelten (besluit van de Raad 
van Beheer van 11 december 1968). 
De examenstof over ieder der beide richtingen kan bekomen worden 
ofwel bij de Pedel van de Faculteit van de Economische weten
schappen, Pasteurlaan 2, ofwel op het Dekanaat van de Faculteit Eco
nomische wetenschappen, Universiteitstraat 8. 

4) Mogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in de economische wetenschappen 
kunnen, onder de voorwaarden vastgesteld bij besluit van dè Raad van 
Beheer van 8 december 1965, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cur
sussen van de beide richtingen cumuleren. 

De studenten die het getuigschrift van de 1 ste licentie in een be
paalde richting hebben verkregen, kunnen in een volgeilde examen
periode het getuigschrift van de i ste licentie in dë andere richting be
halen. Het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen in 
de tweede gekozen richting, kan slechts behaald worden ten vroegste één 
academisch jaar na het verkrijgen van het diploma van licentiaat in de 
economische wetenschappen van de eerst gekozen richting. 
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C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handels
wetenschappen : 
1) houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de 
wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen; 

2) houder zijn van het diploma van licentiaat in de handels- en consu
laire wetenschappen,-in de handels- en financiële wetenschappen, in 
de handelswetenschappen toegepast op de ontwikkelingslanden en in 
de economische wetenschappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit 
te Gent overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
15 mei 1934 (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965); 

3) licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de 
Centrale Examencommissie en de houders van een daaraan gelijk
waardig geacht diploma, kunnen door de Raad van Beheer -der 

~ Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der Facul
teit van de Economische Wetenschappen tot de aggregatie hoger 
secundair onderwijs voor de handelswetenschappen toegelaten 
worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek tot de deken der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld 
van een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk ver
zoek wordt individueel behandeld. Nochtans .worden licentiaten in de 
handelswetenschappen, gediplomeerd door een avondschool, of die 
tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan 
deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (sub A), in principe niet 
aanvaard. 

D. Tot de speciale licenties. 
1) Tot de speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht : 

a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "bedrijfseconomische richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over "Openbare financiën (economische theorie en 
techniek)" ; 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten- . 
schappen, "alge~een economische richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over de hierna vermelde vakken, die voorkomen op 
het leerplan van de "bedrijfseconomische richting": 

De praktische oefeningen der bedrijfseconomie, deel : leer van de 
kostprijs; , 
Bedrijfseconomie, deel : leer van de financiering en balans
analyse, partim : balansanalyse, met praktische oefeningen; 
Leer van de organisatie der onderneming; 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische 
oefeningen; . 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 
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september 1964, mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de 
hierna vermelde vakken, die voorkomen op het leerplan van de "be
drijfseconomische richting"' : 

Bedrijfseconomie, deel : leer van de kostprijs, met praktische 
oefeningen; 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische oefeningen. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing en de distributie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "bedrijfseconomische richting"; 
b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "algemeen economische richting", alsmede de.houders van 
het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, uit
gereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de 
inwerkingtreding. van het koninklijk besluit van 30 september 1964, 
mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de hierna vermelde 
vakken, die voorkomen op het leerplan van de "bedrijfseconomische 
richting" : 

De commerciële functie in het bedrijf (structuur en techniek); 
Marktonderzoek (methodes en technieken) (besluit van de Raad 
van Beheer van 8 februari 1967). 

3) Tot de speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie : 
a) de houders van het diploma va~ licentiaat in . de economische weten

schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingeJI die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het laatstvermelde koninklijk 
besluit van 30 september 1964, mits zij slagen voor een examen over 
"Aanvullingen· van wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in 
de economische wetenschappen - beide richtingen); 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de handels- en financiële 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van 
kracht waren vóór de . inwerkingtreding van het ' laatstgenoemde 
koninklijk besluit van 30 september 1964; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, aigemeen-economische richting en bedrijfseconomische 
richting, mits zij slagen voor een examen over "Aanvullingen van 
wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische 
wetenschappen - beide richtingen); 

E. Tot het doctoraat in de economische wetenschappen : 
1) Zij die houder zijn van de corresponderende graad van licentiaat, 

behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 september 1964 tot reg~ling van het toekennen van de weten
schappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische Weten
schappen. Het examen wordt afgelegd in één van de volgende rich-. 
tingen, naargelang van het licentiaatsdiploma : 
- algemeen economische richting; 
- bedrijfseconomische richting. 
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2) De houders van een diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, overeen
komstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 mei 1934, 
zoals het later werd gewijzigd, :worden eveneens toegelaten tot het 
doctoraat in de economische wetenschappen, 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 gelijk
waardig geacht diploma, kunnen -door ·de Raad van Beheer der Uni
versiteit en . op éensluidend gunstig advies van de raad der Faculteit 
van de Economische Wetenschappen tot het doctoraat in de econo
mische 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 licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt individueel 
behandeld. 

F. Tot het examen van speciaal doctor in de economische of in de handels
wetenschappen : 
1) Degene die sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van 

doctor in de economische wetenschappen. 
2) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een door de Rijksuniver

siteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de handelsweten
schappen kan, tot het einde van het academisch jaar 1976-1977 en 
overeenko'mstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 
1933, de graad van speciaal doctor in de handelswetenschappen ver
krijgen (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965). 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1° De kandidatuur in de economische wetenschappen : het examen dient 
afgelegd Ïil: twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd. · · 

2° De licentie in de economische wetenschappen : het examen dient afge
legd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede examengedeelte, een ver
handeling indienen over een ónderwerp .met betrekking tot één van de 
vakken waarover het examen loopt en dat aangenomen is door de raad 
van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd; · 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten
schappen : dit enig examen kan gelijktijdig met het examen van licentiaat 
worden afgelegd na tenminste één jaar studie; 
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4° De speciale licentie in : · 
a) de accountancy en het fiscaal recht; 
b) de marketing en de. distributie; 
c) de economische statistiek en de econometrie. 
Dit enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste één jaar studie. 
Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de Faculteit 
van de Ecónomische 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 examiriandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp 
dat betrekking heeft op de gekozen specialiteit en aangenomen is door de 
raad van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde 
periode worden voorgelegd; 

5° Het doctoraat in 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 Econo
mische Wetenschappen te worden overgemaakt tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor het examen. Het examen mag slechts 
worden afgelegd tenminste één jaar na het behalen van de graad van 
licentiaat; 

6° Het speciaal doctoraat in : 
a) de econoffiische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
Het examen omvat in beide gevallen : 

het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 
zijnde een bijdrage tot de vooruitgang van de ~etenschap, en van drie 
bijkomende stellingen of vraagstukken; 
het verdedigen van dit proefschrift en van drie daarbijgevoegde 
stellingen vóór de examencommissie; · 
een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen 
onderwerp. 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van het doctors-
diploma worden afgelegd. · 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCJffi WETENSCP APPEN 

~ 

le Kandidatuur in de economische wetenschappen (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag- donderdag 

1. Economie ................ M.VAN 
MEERHAEGHE 90u. 8-11 

2. Structuur en werking van de Belgische N.(M. 
economie ................ ANSELIN) 45 u. 16-17Yz 

3. Organisatie en techniek van handel C. DE 
en financiewezen . . . . . . . . . . . . . · PELSEMAEKER 45 u. 

. 
8V2-10 

4. Economische aardrijkskunde . . : . . . . · N. (L. DE SMET) 45 u. 14-15Yz 

5. Bedrijfsadministratie I : Boekhouden .. N. 30u. 10-11 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 30u. 11-12 

6. Wiskunde I ................ C. VAN-
HELLEPUTTE 45 u. 10-11 Yz 

6' Praktische oefeningen C. VAN- ' .......... 
HELLEPUTTE 30u. 16-17 

7. Warenkennis en nijverheidstechnologie I M. BEYAERT 60u. 11-13(1) 14-f6(1) 

8. Algemene beginselen van het recht . . . . W.DELVA 90u. 

-

'· 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag zaterdag Plaats 

'; 

Univ., 2 

- Univ., 2 

' Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

'' Univ., 2 

8Yz-11 Yz Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ~ -

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrjidag zaterdag Plaats 
~ 

. - - . 

1. Wiskunde 11, 8Vz-10 Univ., 2 ' 
met praktische oefeningen .......... C. VANHELLEPUTTE 15-16 Univ., 2 

2. War~nkennis en nijverheidstechnologie II, M.BEYAERT Univ., 2 

met demonstraties .............. .10-12% 

3. Bedrijfsadministratie 11, N. 14-15% Univ., 8 

met praktische oefeningen ........... 11-12% Univ., 8 

4. Handels- en zeevaartrecht .......... S. FREDERICQ 8%-10 ~ Univ., 8 
8%-10 Paddenhoek, 5 

5. Algemene statistiek, met praktische 
oefeningen .................. H. PICARO 14-15% Univ., 2 

6. Hedendaagse wijsgerige systemen ...... E. VERMEERSCH 8-11(1) J Blandijnberg, 2 

7. Economie M. VAN MEERHAEGHE 8-11 Univ., 2 
I .................. 

8. Economische geschiedenis van België .... W. BRULEZ 11-12V2(l) Blandijnberg, 2 

9. Socioloiïe .................. M. VERSICHELEN-
TERRYN ..... 11-12% Univ., 2 

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examengedeelte overeenkomstig het reglement van de examencommissie, het bewijs leveren dat 
hij een voldoende kennis bezit van twee - naar keuze van de examinandus - van de volgende talen : Frans, Engels en Duits. 

.. . . 
(1) =eerste halfjaqr 



I . ' FACUL TElT V:AN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen economische 'richting) 
, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Prijs- en inkomensleer, 8-9~ Univ., 2 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . A.DEVREKER 9~-11~(2) Univ., 8 

2. Financièle economie I, 10~-12 Univ., 8 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . . V. DE RIDDER 14-15 Univ., 8 

3. Bedrijfseconomie : N. 
deel : leer van de kostprijs .......... 10~-12~(1) Univ., 8 

4. De geschiedenis van het economisch denken G. VANI)EWALLE 8~-10~ Univ., 8 

5. Macro-economie (theorie en techniek) _ . . . . F. ROGIERS 15~-17 Univ., 8 
.J:l. 

~ 
I 

6. Demografie ................. M. VERSICHELEN-
TERRYN I 14~-15~ Paddenhoek, 5 

7. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAEKER 8~-10 Paddenhoek, 5 

8. Statistiek (bijzondere vakken), met 
praktische oefeningen ............ H. PICARO 16~-18 · Univ., 8 

9. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8~-1 ()1/;( 1) Univ., 8 

10. Internationale economie ........... M. VAN MEERHAEGHE 11-12~ ' Paddenhoek, 5 

11. NAAR KEUZE EENVAN DE VOLGENDE 
~ 

VAKKEN(*) ................ 
1. Industrièle economie ........... E. VAN LOMMEL 9Yz-ll Univ., 8 

2. Verkeerseconomie ............ J. DENDUYVER 9Yz-ll Univ., 8 

3. Landhouweconomie ........... A. VERKINDEREN 
'~ 

10-11~ Univ., 8 

12. EENVAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. 1) . 
(*) (cf. blz. 445) 

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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F ACUL TElTVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderazg vrijdag 

, 
J 

FACULTATIEF VAK 

Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 

; -

, 

·" 
. ' 

; -

zaterdag Plaats 

lQ-llYz . Univ., 8 

~ 



~ 
~ 
N 

I 

- FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Economie (speciale vakken) ......... A. VLERICK 8%-1()1/:z. 

1' Praktische oefeningen ............ A. VLERICK 14-16(2) 

2. Financiële economie II ............ V. DE RIDDER 16-18 
- .. - .. - ··-

2' Praktische oefeningen ............ V. DE RIDDER 16-17 

3. Stelsels van economische structuur en 
economische politiek ............ F. ROGIERS 11-1211z 

4. Openbare financiën (economische theorie 
en techniek) .................. F. AMERIJCKX 11-13 

5. Bedrijfseconomie : -deel : leer van de financiering . . . . . . . N . 14-16(1) 

6. Fiscaal recht ... . ............. F. AMERIJCKX 9-10 

7. Sociale economie .............. A.DEVREKER 14-1511z 

8. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 1511z-17 

9. EEN VAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. I) -
(*) (cf. blz. 445) 

FACULTATIEF VAK: -

1. Aanvullingen van wiskunde ....... ... F. WUYTACK 
--------

(*) = vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) =eerste halfjaar --... (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats . 

Univ., 8 

Univ., 8 
-

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Paddenhoek,5 

Univ., 8 

Paddenhoek,5 

Univ., ?-

Univ., 2 

81lz-10 Univ., 8 
--- ---- ---



.. - -- -
~ 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
t 

Ie Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
1. Bedrijfseconomie : 

' deel : leer van de kostprijs . . . . . . . . . . N . 13-15 
met praktische oefeningen • . . . . . . . . . 15-17 Univ., 8 

.. 
2. Leer van de organisatie der onderneming . . N . 9-10% Univ., 8 

3. Bedrijfspsychologie ......... ..... P. G HYSBRECHT 15Yz-16Vl Univ., 8 

4. ·Bedrijfssociologie .............. M.E. VAN VAERENBERGH 9-11(1) Paddenhoek, 5 

5. Bedrijfsstatistiek; met praktische oefeningen H. PICARO 16%-18 Univ., 8 

6. Prijstheorie ................. A.DEVREKER 8-9 Univ., 2 
~ 7. Financiè1e economie : geld- en kredietwezen V. DE RIDDER l()I.h-12 Univ., 8 +::-. · 
w 
I 8. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAE~R 8%-10 Paddenhoek, 5 

9. Sociaal recht . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 14-15V2 Univ., 2 
~ 

10. Macro-economie (theorie en techniek) ... F. ROGIERS 15%.-17 Univ., 8 

11. Openbare diensten met een economisch 
doel ..................... A. VLERICK 17-18Vz Paddenhoek, 5 

12. De geschiedenis van het economisch denken G. VANDEWALLE 8%-10% Univ., 8 

13. De commerciële functie in het bedrijf : 
structuur en techniek ............ 1. VAN ACKER 10-11% Paddenhoek, 5 

14. EEN VAK NAAR KEUZE(*) (cf. bli. 445) 

FACULTATIEF VAK 
( cf. 1 ste lic. aÏg. econ. richt.) . . . . . . . . . -

/ 

' 

{*) = vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) =eerste halfjaar 



..;... 

t 

-

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economiscl~_e wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

-

1. · Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de financiering en balans-
analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • N . 11-13. 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 9-11 

2. Controleleer en accountantsonderzoek . . . . 
met p.raktische oefeningen . . . • . . . . . . J. VAN SPRING EL 1i-13 

. 3. Arbeidsecanomie .............. A.DEVREKER 

4. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

5. Internationale operaties van de onder-
neming ............... . .... J. VAN ACKER 

6. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 15Yz-17 

7. Be leggingsleer ....... .... .. . ..... V. DE RIDDER 16-18(2) 

8. Verzekeringswezen ............. S. FREDERICQ 17-18 

9. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. F. AMERIJCKX 9-11 -

10. EEN VAK NAAR KEUZE(*) (cf. blz. 445) 

FACULTATIEF VAK -

(cf. 2e lic. alg. econ. richt.) ......... 

(*) =vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cur~ussen mededelen. 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

donderdag 

..... 

c 

vrijdag zaterdag Plaats 

. ' 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

13Yz-15 Univ., 8 

8V2-10 Blandijnberg, 2 
( 6e verdiep.) 

Blandijnberg, 2 
10-11% (6e verdiep.) 

Univ., 2 

~ 

Univ., 8 

Paddenhoek, 5 

Paddenhoek, 5 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Licenties in de economische wetenschappen 

" 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

VAKKEN NAAR KEUZE 
Om de graad van licentiaat in de economische 
wetenschappen te behalen moet de examinan-
dus twee cursussen gekozen hebben onder de 
volgende: 

a) Internationale economie (*): . • • • . • . . . M. VAN MEERHAEGHE 11-12Yz Paddenhoek,5 

b) Regionale economie en ruimtelijke 
ordening ................... A. VLERICK 15V2-17 Univ., 8 

\ 

I c) De economie van de E.E.G.-

t landen .................... F. ROGIERS 15-16Yz Univ., 8 
Vl 

I 
d) Coöperatie wezen .............. G. V ANDEWALLE" 8%-10 Univ., 8 

e) Vergelijkend handelsrecht .......... S. FREDERICQ 10-llYz Univ., 8 
~ 

f) Economisch recht .............. G. SCHRANS 16-17Yz Paddenhoek,5 

-
g) Europees recht ............... G. SCHRANS 14-15% Paddenhoek,5 

h) Publiek recht· ................ A. VANDER STICHELE 14-15Yz Paddenhoek, 5 

i) Internationaal fiscaal recht ......... I. CLAEYS BOUUAERT 11-12Yz Padáenhoek, 5 

j) Volkenrecht ................. E. VAN BOGAERT 15%-17 Paddenhoek, 5 

k) Bijzondere economische aardrijkskunde ... L. DE SMET 14-15Yz Blandijnberg, 2 

1) Economische geschiedenis (bijzondere 
vakken) ..................... w. BRULEZ 45 uur/jaar B1andijnberg, 2 

\ I I I I . I 
IAet toelating van de Raad van de Faculteit, mag de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee vakken te vervangen door een ander vak gekozen uit het 
Jrogramma van de universiteit. 
:t) = eerste halfjaar 
:*) = alleen keuzecursus voor de bedrijfseconomische richting 



-

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht 
/ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Boek.houdkun~ige inrichting en accountants- ; 

onderzoek .................. 
met seminariewerk ............. J. VAN SPRING EL 14-18 (45 uur theorie+ 75 uur sem./jaar) Univ., 8 

2. Beheerscon trole, . .............. 
met seminariewerk .............. E. VAN LOMMEL 14-17 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

3. Statuut en deontologie van de bank- en 11%-12% 
bedrijfsrevisor ................ G. SCHRANS (2) _ !Jniv., 2 

L 

~ 
4. Fiscaal recht, (grondige studie), . ...... 14%-171f. (theorie) . 

met seminariewerk ............. F. AMERIJCKX 7 5 uur/jaar (seminariewerk) Paddenhoe.k, 5 

I 5. Vennootschappenrecht (grondige studie), .. Y. SCHOENTJES-
met seminariewerk ............. MERCRIERS 9-11% ( 45 uur theorie + 30 uur sem./jaar) Univ., '8 

6. Naar keuie, één van de volgende vakken : -a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.-
landen ................... I. CLAEYS BOUUAERT 18-19% Paddenhoek, 5 

b. Vergelijkend vennootschappenrecht der Y. SCHOENTJES-
E.E.G.-landen ............... .MERCHIERS 10-11% Univ., 8 . .. ' 

' , 

.. 

... 

, ' . -

( 2) = tweede halfJaar 



~ 
~ 
-...l 

I 

~ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

-

Leergangen 

Distri butieleer (grondige studie), ...... 
met seminariewerk ............. 
Studie van de consument, .......... 
met seminariewerk ............. 
Marketing, . ................. 
met seminariewerk ............. 
Inkoop beleid, . ............... 
met seminariewerk ............. 
Reclameleer . . . . . . . . . •. . . · ... , ~ . . . 

-

~ 

-

. 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing en de distributie 
' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 14-17 ~ Univ., 8 

-
J. VAN ACKER 8~-11Yz ( 45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

J. VAN ACKER 14-18% (90 uur theorie + 45 uur sem./jaar) Univ., 8 
-

J. VAN ACKER 10-13 (45. uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

J. VAN ACKER 8~-10 Univ., 8 

' 

-
-

: 



-
FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAfPEN 

Speciale licentje in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: 
1. Theoretischè statistiek, met seminariewerken 

theorie .................... H. PICARO 60 uur/jaar Univ., 8 

seminariewerken . . . . . . . . . . . . . . . H. PICARO 30 uur/jaar Univ., 8 

2. Econometrie, met seminariewerken: 
theorie .................... W. VAN RYCKEGHEM 14-15 Univ., 8 

seminariewerken •.............. W. VAN RYCKEGHEM 15-17 Univ., 8 
~ 

~ 3. Logistiek (wiskundige logica) ........ L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

4. Wiskundige beleidstechnieken ........ H. MULLER 18*-20V.. Technicum .. 
5. Technieken van macr<reconomische 

programm.ering, met seminariewerken : 
theorie ..•. · ................ W. VAN RYCKEGHEM 17-18 Univ., 8 

seminariewerken . . . . . . . . • . . . . . . W. VAN RYCKEGHEM 18-19 Univ., 8 

BIJ ZONDERE CURSUSSEN : 
Vqor de houders van een diploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen, al-
gemeen-economische richting: 

6. Bedrijfsstàtistiek, met seminariewerken ... :fl. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) ·16Yz-18 Univ., 8 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 8Yz-10 Blandijnberg, 2 
.(6e verdiep.) 

- . 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

r 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

Voor de houders Jian een diploma van licen-
tillat in de economische wetenschappen, be-
drijfseconomische richting : 

6. Statistiek (bijzondere vakken), met 
seminariewerken . . . . . . . . . . . . . . . H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16~-18 

7. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8~-10~(1 

Voor de houders van het diploma van licen-
tillat in de economische wetenscluzppen of van 
dat van licentillat in de handels- en financiële 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 
bepalingen die van kracht waren voor de in-
werkingtreding van het laatstvermelde konink-
lijk besluit van 30 september 1964 : 

6. Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARO (30 uur theorie + 15 uur sem./jaar) 16Yz-18 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

8. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8~-10~(1) 

.. 
' 

( 1) = eerste halfjaar 
1 

- -

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

8~-10 Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

Univ., 8 

I 

-



~ 
lil 
0 

I 

Leergangen 

1. De gesèhiedenis van de opvoedkunde 
(wel in 74-75) •..•••••.. · · 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

'Aggregaat H.S.O. in de handels'Yetenscbappen 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

•.• K. DE CLERCK 17-19 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

19 2. De algemene methodiek (niet in 74-75) . . . A. GERLÇ> • __ 

3. De bijzondere methodiek van de handels
wetenschappen voorkomend op het program-
ma van de koninklijke athenea· . . . . . · . . I N. 14-16{1) 

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

-

- De eXJZminandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodiek, didaktische · oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. , 

- De eXJZminandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen 
uit het programma van de athenea. · 

(1) = eerste halfjaar 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

-



~ 
V. -

.. 
FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Leer;gangen Titularis maandag dinsdag wuensdag donderdag 

~ 

1. De actuele werking en problemen van de 
centraal geleide economieën ......... H. DE MAEGD 10-11% 

~ 

.. 

- -
.. 

. -
<: 

' 

-
~ 

\ 

' 

"-
.... 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

.. 

. 

I 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

(K.B. van 15 februari 1968) 

CASINOPLEIN 24 - Tel. 23.37.65 
25.07.44 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen (3 jaren). 
- Doctor in de diergeneeskunde. 
- Doctor in. de veeartsenijkunde (uiterlijk tot 1974-1975). 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRAAD (*) 
- Licentiaat in de zoötechnie 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRAAD 
Tot de licentie in de zoöteèhnie : de houders van een Belgisch wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of van een 
daarmee, krachtens wettelijke bepalingen, gelijkgèsteld buitenlands 
diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1. De vakken voor de ~aad van kandidaat in de diergeneeskundige weten
schappen zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste 
drie jaar studie. 

2. De vakken voor de graad van doctor in dè diergeneeskunde zijn het voor
, werp van drie examengedeelten en van tenminste drie jaar studie. 

3. Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare 

(*) Dez~ wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 

-452-



les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen 
van het overeenstemmend diploma van doctor. 

4. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de zoö
technie mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetziJ na één 
jaar. studie door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, hetzij 

· na twee jaar studie door degene die het ene jaar 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 vákk.en . 
behoort. -

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voprgelegd 
tegen de door haar vastgestelde datum. 

Door de faculteit van de diergeneeskunde wordt een nieuwe post
graduaat licentie in het vooruitzicht gesteld. 

Nl. "licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van 
dierlijke oorsprong" · 

Het diploma zal kunnen behaald worden na twee jaar studie en 
twee examengedeeltes. 

Alle nadere inlichtingen zullen u op het secretariaat van de facul
teit, Casinoplein 24, B-9000 Gent, verstrekt worden. 

-453 -
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.. Leergangen 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 
1' Praktische oefeninge~ ............ 
2. a. De ·algemene scheikunde, partim : 

anorganische . ... . . . . . . . . . . . . . 
a • Praktische oefeningen • • . . . . . . . . . 

b. De algemene scheikunde, partim : 
organische ................ 

b' Praktische oefeningen .••.••..... 

3. a. Beginselen der plantkunde ........ 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. Beginselen der dierkunde ......... 
b' Praktische oefeningen ..•.• _ .....• 

(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

. 
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

' 

1 e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 0, 

Titularis maandag dinsdag -woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

J. DEMUYNCK 11*-13 8Yz-10 · Led., 35 

J. DEMUYNCK (67Yz uur/jaar) 14-18(1) Led., 35 

8Yz-10 8Yz-10 
Z.EECKHAUT (lof 2) .. (1 of 2) 10-11Yz(1) . . Led., 35 

' 
Z.EECKHAUT 32 uur/jaar Led., 35 

.. 
M.ANTEUNIS 10-11Yz(1) 14}.11~1) 8Yz-10(1) Led., 35 

M.ANTEUNIS 14-18 14-18 ,. 
(10 weken (10 weker (40 uur/jaar) , Krijgslaan, 271 
beurtrol) beurtrol) S4 bis 

J. MATON 10-11Yz(2) 8%-10(2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar (2) Led., 35 

A.COOMANS 10-11Yz(2) 10-1Ph(2) Led., 35 

A.COOMANS 3 2 uur/jaar (2) Led., 35 

-
-

, 



I 

I 
I 
I FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE ,, 
I 

2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c 

1. Systematische en vergelijkende 934-11Y.t 9%-llY.t 
ontleedkunde van de huisdieren ' ...... N. DE VOS (1) (1)(*) 

10V..-11% 10V..-11% 
\ 

(2) 10Y.t-11% (2)(*) Casinopl., 24 

1' Praktische oefeningen ............ N. DE VOS . - alle vrije uren in totaal120 uur/jaar Casinopl., 24 

2. Algemene fysiologie en fysiologie van de 
huisdieren .................. G. PEETERS 8%-10 1.0%-12(2) 8%-10(1) Casinopl., 24 

I 2'. Praktische oefeningen ............ G. PEETERS ' alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
~ 15 mei : in totaal 25 uur/jaar Casinopl., 24 
Vl 
Vl 

3. Algemene weefselleer 111/z-13(1 111/z-13(1) Led., 35 I ............ M.SEBRUYNS 

3'. Praktische oefeningen ............ M. SEBRUYNS alle vrije uren : in totaal 22% uur/jaar Casinopl., 24 

4. Algemene biochemie en biofysica ...... R.VERCAUTEREN 8-9%(1) 8%-10(1) 8-9%(1) CasinopL, 24 

5. Biochemie van de huisdieren ........ R.VERCAUTEREN 8%-10(2) 8'12-10(2) CasinopL, 24 

5'. Praktische oefeningen ............ R.VERCAUTEREN alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
15 mei: in totaal45 uur/jaar Casinopl., 24 

6. Etnografie en beoordelingsleer van de - 8-9%(1) 
huisdieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 8V2-10(2) CasinopL, 24 

7. Biostatistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10Y.t-11% 
(1) Casinopl., 24 

7'. Praktische oefeninge9 . . . . . . . . . . . . N . 10Y.t-11% 
(2) Casinopl., 24 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(*)=betreft: vergelijkende ontleedkunde 

~· -



I 
~ 
VI 

_ 0\ 

I 

-

Leergangen 

1. Begrippen van analytische scheikunde, 
gericht op de biologie ............ 

1' Praktische oefeningen ............ 

2. Embryologie van de huisdieren ........ 

3. Topografische ontleedkunde van de 
huisdieren .................. 

3' Praktische oefeningen , ............ 

4. Bijzondere Weefselleer van de huisdieren .. 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Genetica van de huisdieren . . . . . . . . . 
5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
6. Moleculaire genetica ............. 

7. Algemene miaobiologie, 

a. partiro : bacteriologie en mycologie . . . . 

a' Praktische oefeningen ........ • ... 
b. partiro : virologie ............. 
b' Praktische oefeningen .... ........ 

----

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEF:SKUNDE' 

3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R.· VERCAUTEREN 8%-10(1) Casinop1.,24 

R.VERCAUTEREN alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal45 uur per jaar Casinopl., 24 

K. DIERICKX 9-12 (1) Casinopl., 24 

N. DE VOS 8%-10 Casinopl., 24 

N. DE VOS . alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur per jaar Casinopl., 24 

N. DE VOS 1()1/.J-11 * 111>-13 l (1) (1) Casinopl., 24 

N. DE VOS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur/jaar Casinopl., 24 

N . 11 V2-B Casinopl., 24 

N . 14-15(1) Casinopl., 24 

R.VERCAUTEREN 10%-12(1) Casinopl., 24 
! 

r 

A. DE VOS 8%-10 Casinopl., 24 I 

A. DE VOS 14-17(1) Casinopl., 24 I 

I 

A. DE VOS 1().11 %(2) Casinopl., 24 I 

I 

A. DE VOS . 9-11 (2)( +) . Casinopl., 24. J --- -------- -----

(2) = tweede halfjaar ( +) = 5 voormiddagen 



--
I -

FACULTEITVAN DE DIEPGENEESKUNDE 

3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappèn 

Leergangen Titularis · maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

- " 
,;: 

8. Ethologie en psychologie van de huisdieren G. PEETERS 8%-9Y.s(2) Casinopl., 24 

8' Praktische oefeningen ............ G. PEETERS 9Y.s-10(2) Casinopl., 24 

9. Algemene fysiologie en fysiologie van de 
huisdieren • • • • • • • • • • • • • I • • • • G. PEETERS 10-11% 10-11%(1) Casinopl., 24 

9' Praktische oefeningen ............ G. PEETE.RS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 20 uur per jaar Casinopl., 24 

,) "' 

~ I . 

I 
VI 
-....) 

I 

! 

' . .. ... 

' 

.. 

. 

. ( 1) = eerste halfjaar (2) = t~eede halfjaar 
' 

1 



~ 
VI 
00 

I 

. 

Leergangen 

la. Algemene en bijzondere pathologische 
ontleedkunde ............. 

la' Microscopische oefeningen in de 
algemene pathologische ontleedkunde 

la" Praktische oefeningen in de bijzondere 
pathologische ontleedkunde (0 ) ( 0 0) .. 

lb. Teratologie ............... 

2a. Beginselen van de pathologische 
fysiologie en pathologische biochemie 

2b. Pathologie der immunologie ...... 

3a. Medische bacteriologie en 
medische mycologie . . . . . . . . . . 

3a' Praktische oefeningen in de medische 
bacteriologie en. medische 
mycologie ............... 

4a. Parasitologie .............. 
' 

4a' Praktische oefeningen in de 
parasitologie .............. 

r 1) = eerste halfiaar 
(2) =tweede halfjaar 

. 
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 
-

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. HOORENS 90u. 10-11 Y2 10-11%(2) 11%-13(1) Casinopl., 24 

J. HOORENS 45 u. 14%-16 Casinopl., 24 

J. HOORENS 30 u. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
I 

I 

J. HOORENS 15 u. 14%-15% 
(1) - - -Casinopl., 24 

W-OYAERT 22%u. 14%-16(2) Casinopl., 24 
-

A.DEVOS 15 u. 11 %-13(2) 
(10 lessen) Casinopl., 24 

A. DEVOS 11V:~-13(1) 

30u . (20 lessen) Casinopl., 24 

14%-17% 
' (1) 

A.DEVOS 15 u. (5,practica, Casinopl., 24 

G.VAN 
GREMBERGEN 45 u. .... 14%-16 Led., 35 

G. VAN 
GREMBERGEN 45 u_ 16V:~-18 Led., 35 

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 
(O) = volgens beurtrol 

{ 00) = examen einde 3e doctoraat 



~ 
Vl 
\0 

I 

" 

Leergangen 

5a. Algemene propedeutica en bijzondere 
propedeutica van de grote huisdieren 

5b. Bijzondere propedeutica van de -
kleine huisdieren ............ 

5c. Klinische scheikunde en klinische 
biologie ................ 

5c' Praktische oefeningen in de klinis~he 
scheikunde en klinische biologie (0 ) (**) 

6a. Farmacologie, farmacotherapie en 
bereiding van de geneesmiddelen .... 

6a' Praktische oefeningen in de farma-
cologie, farmacotherapie (0 ) ...... 

7a. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van 
de ·grote huisdieren (deel I) (8) . • . • . . 

lOa. Algemene heelkundige ziektenleer ... 
lOc. Beginselen van de radiologie . . . . . . . 

lOc' Praktische oefeningen in de beginselen 
van de radiologie . . . . . . . . . . . . . 

lla. Kliniek chirurgie grote 
huisdieren (0 ) ( 00) • • • • . • • • • • • • • 

11b. Kliniek interne geneeskunde grote 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(**) = kleine groepen 

- -FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

le Doctoraat in de diergeneeskunde 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1(}-11%(1) 
W.OYAERT 20u. (13 lessen) 

16-17(2) 
D. MATTHEEWS 10 u. (10 lessen) 

D. MATTHEEUWS 15 u. 16-17(1) 

D. MATTHEEUWS 20u. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

10-11% 
M.DEBACKERE 75 u. 11%-13 (20 lessen) 

·- - Alle vrije uren vanaf 1 december tot 
M.DEBACKERE 221/zu. 15 januari : 22% uur/jaar 

W.OYAERT 45 u. 10-11% 

A. DE MOOR 45 u. 10-111/z 

A. DE MOOR 15 u. 16-171/z(l) 
(10 lessen) 

16-17%(2) 
A. DE MOOR 15 u. (10 lessen) 

(60 uur) 
A· DE MOOR 236 u. 8-10 I 8-10 I 8-10 I 8-10 

- (30 uur) 
W.OYAERT 116 u. 8-10 I 8-10 1 8-10 I 8-10 

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere Jaren. 
(O) = volgens beurtrol 
(oo) =examen einde 3e doctoraat 
(8) = examen einde 2e doctoraat 

I 

I 

8-10 

8-10 

~ 

I 

·I 

zaterdag Plaats 

Casinopl, 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

8~10 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
~ 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

8-10 Casinopl., 24 

8-10 Casinopl., 24 



~ 
0\ 
0 

I 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * maandag' dinsda~ I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

llc. Kliniek chirurgie kleine huisdieren 
(30 uur) 

I 
(0) (00) ................. D. MATTHEEUWS 151u. 8-10 I 8-10 I 8-10 I 8-10 I 8-10 i 8-10 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine (3Q uur) 
huisdieren {0) {~0) ........... D. MATTHEEUWS 151u. - 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

13a. Algemene hygiëne ......... -· 16-17%(1) 
J:!..DEVOS 15 u. (10 lessen) 

13b. Huisvesting ... ........... ·I 16-17%(2) 
A.DEVOS ~ 15 u. (1 0 lessen)! I I I I 

17a. Algemene diervoedingsleer met inbegrip 
van de voedermiddelenkunde . . . . . 

17a' Praktische oefeningen in de algemen'e 
diervoedingsleer en de voedermiddelen-
kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

N . 45 u. 
- 1 I 

14%-17% 
(2) 

N . 15 u. I I 

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren. 
( 0 ) = volgens beurtrol 
(OO) = examen einde 3e doctoraat 

-I 11%-13 I I 

I I I 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 



~ 
0\ 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de · diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * 

4b. Parasitaire ziekten met inbegrip van G.VAN 
de tropische parasitaire ziekten .... GREMBERGEN 45 u. 

4b' Demonstraties en praktische oefeningen G. VAN 
in de parasitologische diagnostiek (0 ) GREMBERGEN 20 u. 

6a"Praktische oefeningen en demonstraties 
~ 

irt de klinische farmacologie (0
) .... M.DEBACKERE 10 u. 

6b. Toxicologie - M.DEBACKERE 22%u. .............. 
7b. Algemene geneeskundige ziektenleer 

en bijzondere geneeskundige ziekten-
leer van de grote huisdieren (deel 2) -. W.OYAERT 45 u. 

7c. Bijzondere geneeskundige ziektenleer 
der kleine huisdieren .......... D.MATTHEEUWS 45 u. 

8a. Bacteriële en mycotische ziekten .... A. DEVOS 45 u. 

8b. Virale ziekten ............. A.DEVOS 45 u. 

8b' Demonstraties en praktische oefeningen 
in de klinische virologie ........ A. DEVOS 20u. 

8c. Pluimveeziekten, ziekten van pels-
dieren en poikilothermen ....... A.· DEVOS 22%u. 

9a. Voortplanting, verloskunde en M. VAN-
kunstmatige inseminatie ........ DEPLASSCHE 67%u. 

9a' Praktische oefeningen ......... M. VAN-
DEPLASSCHE 37%u. 

*=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren 
( 0 ) = volgens beurtrol 
(1) = eerste halfjaar . 
( 2) = tweede halfjaar 

maandag dinsdag 

8-10 8-10 

8-10(2) 

14%-16(1) 

c 

14-15% 

10-11% 

16-17V2(1) 

10-11% 

-
woensdag 

11%-13 

8-10 

r 

10-11% 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

Casinopl., 24 

8-10 8-10 Casinopl., 24 

8-10(2) Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

., 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
' 

Casinopl., 24 

11%-13 Casinopl., 24 

14-18 
5 practica) Casinopl., 24 

Casinopl, 24 

14%-16(1) Casinopl., 24 

14%-17(2) Casinopl., 24 



~ 
0'\ 
N 

I 

Leergangen 

1 Ob. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
met inbegrip van de operatieve 
geneeskunde .............. 

-
11a. Kliniek chirurgie grote -

huisdieren (0 ) ( 00) ........... 
11b. Kliniek interne geneeskunde grote 

huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

11c. Kliniek chirurgische kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

11e. Kliniek voortplanting en 
verloskunde (0 ) ( 00) ............. 

12b. Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

16a. Veeteelt . . . . . . . . . . . . . . . . 

17b. Bijzondere diervoedingslee.r . . . . . . 

*=totaal aantal uren per cursus eventueel 
gespreid over verscheiden studiejaren 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde -

Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE MOOR 90u. llVz-13 1Q-11% Casinopl., 24 

8-10 '8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 
A. DE MOOR 236u. (80 uur/jaar) Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 I 8-10 8-10 8-10 
W. OYAERT 116u. (30 uur/jaar) Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-1o I 8-1o 8-10 8-10 
D. MATTHEEUWS 151u. (50 uur/jaar) Casinopl., 24 

8•10 8-10 8-10 I 8-10 8-10 8-10 
D. MATTHEEUWS 151u. (50 uur/jaar) Casinopl., 24 

M. VAN- 8-10 8-10 8-10 I 8-10 8-10 8-10 
DEPLASSCHE 86 u. (30 uur/jaar) Casinopl., 24 

J. HOORENS 46 u. (20 uur/jaar) Casinopl., 24 

N . 30 u. 1ü-ll% 
(20 lessen Casinopl., 24 

N . 30 u. 11%-13 
(20 lessen) ' • Casinopl., 24 

-
( 0 ) = volgens beurtrol 

I 

(0°) = examen einde 3e doctoraat 
(2) = tweede halfjaar •· 



.J:>. 
0\ w 
I 

Leergangen 

1. Kliniek voor grote huisdieren (*) 
partim : chirurgie .............. 
p~tim : mteme ztekten . . . . . . . . . . . 

2. Praktische oefeningen in operatieve 
geneeskunde ................. 

3. Toezicht over de eetwaren van dierlijke 
oorsprong, met demonstraties ........ 

4. Practicum in vleeskeuring(*) · . . . • . . . . 

5. De pathologie der infectieziekten, met inbe-
grip van de tropische ziekten . . . . . .. . . . 
partim : de pathologie van vogels, kou~:· 
bloeddieren en insekten ........... 
partim : tropische ziekten .......... 

6. Gezondheidspolitie en de plichtenleer .... 
.7. Kliniek voor neerhofdieren (*) ....... 
8. Toxicologie ................. 
9. Praktische oefèningen in artsenijbereidk. (*) 

10. Lijkschouwingen (*) . . . . . . . . . . . . . 
11. De kliniek voor verloskunde en stoornis-

sen in de voor~plantÏJ!g (*) .•.....•.. 

12. Ambulatorische kliniek (*) ......... 
13. Gerechtelijke diergeneeskunde, de handels-

wetgeving, beroepswetgeving ........ 
14. Kliniek voor kleine huisdieren(*) ...... 

(1) = eerste halfjaar 
(*)=volgen~ beurtrol 

---- ----

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de veeartsenijkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag 

;. 

A. DE MOOR 8-10 8-10 8-10 
W.OYAERT 8-10 8-10 8-10 

A. DE MOOR 14-16 
/ 

L. DEOEKEN llVl-13 11 Vl-1'3( 1) 

L.DEDEKEN 8Yl-11Yl 8Yl-11V2 8-12 . 
14Vl-17 

17-18V2(Û 
A.DEVOS (10 lessen) 
G. VAN GREMBERGEN llYl-13(2) (5 lessen) 
F. PAREDIS 16'/:l-18(1) 
A.DEVOS 8-10 8-10 8-10 

M.DEBACKERE 

M.DEBACKERE 8'/2-11Yl 8%-11V2 
J. HOORENS 8-10 . 8-10 8-10 

M. V ANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 
F. PAREDIS 8-10 8-10 8-10 

F. PAREDIS 16%-18(2) 
D. MATTHEEUWS 8-10 8-10 8-10 . 

(2) = tweede halfjaar 

I 

donderdag vrijdag zaterdag PlaaTs 

.. 

8-10 8-10 8-10 Casinopl. 24 
8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

· -

Casinopl., 24 

Wolterslaan, 12 
llVl-13(1) - N. Veemarkt, 33 

8-1Ph 
N. Veemarkt, 33 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
14Yl-16(1) Casinopl., 24 

8'12-11'12 . 8Yl-11V2 Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 Casinopl, 24 

Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 . Casinopl., 24 



.J::>. 
0\ 
.J::>. 
I 

Leergangen . 

I 

15. Zoötechnie, partim : algemene begrippen 
van landbouwk. en landbouwhuishoudkunde 

partim : rassenleer . . . . . . . . . . . . . . 
16. Praktische oefeningen in de veeteelt . ·"· .. 

17. Praktische oefeningen in beoordelingsleer 
van de huisdieren . . . . . . . . . . . . . . 

18. Diervoedingsleer (bijzond~;e) . . . . . . . . 
18• Praktische oefeningen . . .. . . . . . . . . . 

19. Scheikundige analyse der voedingswaren 
van dierlijke oorsprong ........... 

19' Praktische oefeningen ............ 

FACULTATIEVE CURSUS 

20. Franse terminologie ............. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

_ 3e Doctoraat in de veeartsenijkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. lllfz-13 (3 lessen in 2e sem.) Çasinopl., 24 

N . 11%-13 Casinopl., 24 

N . 8%-11 8%-11 8%-11 8%-11 8Vz-11 Heidestr., 19 
Mere1beke 

N . 1(}-11~ CasinopL,24 

N . lllfz-13 Casinopl., 24 

N . 8%-11 8V2-11 8%-11 8%-11 8%-11 Heidestr., 19 
Merelbeke 

R.VERBEKE 15-16lfz(1) Casinopl, 24 

R.VERBEKE alle vrije uren in totaal135 uur/jaar Casinopl., 24 

A.DEVOS 14Vz-16(1) CasinopL,24 

,. 

-. 



~ 
0\ 
VI 

' . 

Leergangen 

VAKKENGROEP A : 
1. Aanvullingen van veeteelt . . . . . . . . . . 

2. Aanvullingen van populatiegenetica . . . . . 
2' Praktische oefeningen . . . .. . .. . .. . .. . . 

3. Riostatistiek . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . .. . .. . . 

4. Huisvesting der dieren : 
a. fysiologische aspecten van de huisvesting 
b. bouwtechnische aspecten van de 

huisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . 
b' praktisc~e oefeningen .. . . . . . . . . . . 

5. Economie van de veeëxploitatie . .. . . . . . 

VAKKENGROEP B : 

1. Biochemie van de voedingstoffen ...... 

2. Aanvullingen van de algemene 
diervoedingsleer . . .. . . . . . .. . .. . . . . 

2' Praktische oefeningen . .. . . .. . . . . . . . 
3. Aanvullingen van bijzondere 

diervoedingsleer .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. 
3' Praktische oefeningen . .. . . .. . . . . . . . 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in de zoötechnie 
I 

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

".. 

N . 30 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

N . 22~ uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

N . 37~ uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

N . 15 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

N . 45 uur/jaar Heidestr., 19 
·Merelbeke 

G. PEETERS 9 uur/jaar 
~ 

N . 9 uur/jaar 
N . 15 uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 

N • 22~ uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

R. VERCADTEREN 15 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

' Heidestr., 19 
N . 30 uur/jaar Merelbeke 

N . 45 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
N . 45 uur/jaar Merelbeke 

N . 45 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 



FACULTEIT VOOR -PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) 

Dunantlaan, 1 - Tel. 25.66.50 

GRADEN DIE KUNNEN YpRLEEND WORDEN 

De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ver
leent de wetenschappelijke graden· en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal doctor 
in de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

Richting voor de 2e kandidaturen A. Pedagogiek 
B. Psychologie 

Richting voor de licenties en A. Pedagogiek 
het doctoraat · B. Orthopedagogiek 

C. Ontwikkelings- en klinische psychologie 
D. ~edrij fspsy chologie 
E. Sociale agogiek Ueugdwelzijn en volwas

senenvorm ing) 
F. Theoretische en experimentele psychologie 

TOEI ATINGSVOORW AARDEN 

A. Tot de kandidatuur : 
1) zij, die aan de toe la tingsvoorwaarden, bepaald bij art. 3, § 2, 1 o van 

het koninklijk besluit van 30 september 1964 voldoen (cf. p. 16); 
2) de houders van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt dat 

zij met vrucht een volledige cyclus van zes jaar middelbare studiën 
hebben gevolgd (uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist 
was). · . 

3) de · houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuig
schrift van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende 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 be
halen. · 

Gedurende het academisch jaar 1974-1975 worden nog voor de laatste··maal examens 
afgenomen voor de 1e licentie, oud regime, en ten laatste in het academisch jaar 
1975-1976 worden nog examens afgenomen voor de 2e licentie of de enige licentie, oud 
regime. 
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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 rich
ting A. 

C. Tot de licentie, ricHtingen C, D, Een F : 
de personen die de graad -van kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de rich
ting J3. 

D. Tot het doctoraat : 
de personen die de corresponderende graad van licentiaat hebben behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 
1964. 
Worden eveneens toegelaten tot het doctoraat : 
a) de personen die de graad van licentiaat in de opvoedkundige weten

schappen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 19 november 1927, houdende oprichting van 
een hoger instituut voor opvoedkunde bij de Rijksuniversiteiten, 
zoals het later werd gewijzigd ; 

b) de personen die de graad hebben behaald van licentiaat in de .beroeps
oriëntering en -selectie, overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 13 januari 194 7, houdende oprichting van een 
afdeling voor school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten 
voor opvoedkundige wetenschappen van de Rijksuniversiteiten. 

E. Tot het speciaal doctoraat : 
wie sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van doctor in 
de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

F. Specialisatiegetuigschriften : 
De Faculteit voor Psychologisc~e· en Pedagogische Wetenschappen ver
leent specialisatiegetuigschriften aan de höuders .van : het diploma van 
licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen die zich, 
na het . behalen van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages 
hebben bekwaamd in één of meerdere vakken. · 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur : 
de graad van kandidaat in de .psychologische en pedagogische weten
schappen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en 
twee examengedeelten ;. 
de hou9ers van het diploma van kandidaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien 
bij het koninklijk besluit van 13 juni 1964, kunnen, mits een aan
vullend examen, het diploma van kandidaat behalen in de andere 
richting. Dit aanvullend examen mag niet worden afgelegd in dezelfde 
examenperiode als die waarin het oorspronkelijk diploma van kandi
daat werd behaald ; 
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b) De licentie : 

de examenvakken voor de graad van Jicentiaat in de psychologische 
en' pedagogische wetenschappen zijn het voorwerp van drie examens 
en van tenminste 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 examencomiPîssie worden voorgelegd ten 
minste één maand voor de datum vastgesteld voor de opening van de 
zittijd. 
de houders van het diploma van licentiaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één van de bij het konink
lijk besluit van 13 juni 1964 voorziene richtingen, kunnen, mits een 
aanvullend examen, het diploma van licentiaat behalen in één van de 
overige richtingen, volgens de voorwaarden vastgesteld door de Raad 
van Beheer op voorstel van de raad van de Faculteit voor Psycholo
gische en Pedagogische Wetenschappen. 

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 tech
nisch) onderwijs of normaalonderwijs; 
de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geve~ over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwijs; 
het examen voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met 
het examen voor licentiaat. 

d) Het doctoraat : 

het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitge
geven proefschrift en van een stelling door de commissie aange
nomen. Het proefschrift en de stelling zullen in het openbaar door de 
examinandus verdedigd worden. Zij dienen aan de raad van de Facul
teit te worden overgemaakt tenminste één maand vóór de datum 
bepaald voor het examen; 
het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het 
behalen van de graad vàn licentiaat. 

e) Het speciaal doctoraat : 
het examen omvat het indienen en het verdedigen van een oorspron
kelijk proefschrift, alsiPede 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 

te Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen (0) Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Algemene psychologie .......... 60u. P. GHYSBRECHT 17-19 

2. Logica . . ............... 45 u. L,APOSTEL 16-171/z 

3. Ethica ................. 45 u. J. KRUITHOF 11-121/z 

4. Algemene biologie met practica 60 u. J. HUBLE 14-16(*) ~ 15V2""161/z .... 
5. Algemene didactiek ........ . . 45 u. A. DE BLOCK 1 01/z-121/z 

6. Theorie van het psychopedagogisch 
onderzoek met practica ........ 90 u. R. VERBIST 10-12 

7. Ontwikkelingspsychologie met 30 uur practicum 9-10 
practica (Ie deel) ........... 60 u. W. DE COSTER (dag en uur later te bepalen) theorie 

8. Psychodiagnostiek (le deel) ...... 45 u. P. COETSIER 81/z-10 

9. Organisatie van het onderwijs ..... 15 u. A. DE BLOCK 16V2""17 

10. Pedagogische praktijk, met inbegrip 
van de praktijk van de intelligentie-
en pedagogische tests ......... 30 u. R. VERBIST 30 uur individueel te bepalen 

11. Inleiding tot de algemene methodologie 
van de gedragswetenschappen ..... 30 u. W. DE COSTER 111/z-121/z 

12. Psychologische en pedagogische 
documentatie ~et practica ....... 30u. K. DE CLERCK 10-11 

13. Algemene pedagogiek ......... 60u. R. VERBIST 13V2""151/z 

( 0 } = totaal aantal ur~n per jaar (*) = in groepen 

zaterdag Plaats 

_Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Univ., 2 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Univ., 2 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

Dunantlaan, 1 

= 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- 2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek 

Leergangen Titularis (o) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica 9-11 ~(*) 
(2e deel) ................. W.DECOSTER 60 u. 11-13 

2. Sociologie ................. M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 11-13 

3. Statistiek toegepast op de psychologie-
en de pedagogiek ............. H. PICARO 60u. 8Yz-10Yz 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens N. (P. VAN 
UYTVANCK) 30u. 16-17 -

5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica ................ .. DECOOMAN 60u. 14%.-16% 

6. Sociale psychologie ........... P. GHYSBRECHT 30u 16-17 

7. Overzicht van de voornaamste J. QUACKEL-
psychologische theorieën · ........ BEEN 30u. 10-11 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ........ J. QUACKELBEEN 60u. 8%-10% 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica ................. G. DE BOCK 60u. 16-18 

10. Algemene onderwijstechnologie, met inbe-
grip van de geprogrammeerde instructie 
met practica ............... A.DEBLOCK 60u. 14-16-

11. Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN 
onderzoek ................ HERREWEG HE 45 u. 14-16 

.12. Pedagogische praktijk .......... R. VER.QIST 30 u . Individueellater te bepalen 

13. Inleiding tot de historische pedagogiek 
met practica . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK . 30u. 9-10 

14. Vergelijkende pedagogiek met practica K. DE CLERCK 60u. 11-13 

( 0 ) = totaal aantal uren per Jaar (*) = m groepen 

zaterdag Plaats 
~ ~ 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

- Univ., 8 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 
' 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskensstr., 33 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN · 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische-wetenschaopen 
Richting : Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-· 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica 9-11 J(•) 
(2e deel) ................. W:,DECOSTER 60u. 11-13 

2. Sociologie ................ M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 11-13 

3. Statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek . . . . . . . . . . . . . H. PICARO 60 u. 8V2-10Y2 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de 
mens ................... P. VAN UYTVANCK 30u. 16-17 

5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica . .. . . . . . . . . . . . . . . . DECOOMAN 60u. 14V2-16Y2 

6. Sociale psychologie ........... P. GHIJSBRECHT 30u. 16-17 

7. Overzicht van de voornaamste psy~ho- J. QUACKEL-
logische theorieëJL. . . . . . . . . . . . . BEEN 30u. 10-11 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ........ J. QUACKELBEEN 60 u. 8V2-10Y2 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica ................. G. DE BOCK 60u. 16-18 

10. Algemene onderwijstechnologie, met 
inbegrip van de geprogrammeerde 
instructie met practica .......... A. DE BLOCK 60u. 14-16 

11. Psychodiagn-ostiek (2e deel) ....... F. MUSSCHOOT 45 u. 8V2-10 
' 

( 0 ) =totaal aa~t~ uren per jaar (*) = in groepen 

zaterdag Plaats - - . 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 8 

~- Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschaopen 
~ Richting : Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Experimentele psychologie ....... W. DE COSTER 30u. 14-15 } * 
15%-16% ( ) . 

13. Psychologische praktijk ......... F. MUSSCHOOT 30u. 11-12(*) 

14. Socio-psychologie van het bedrijfs- / 

leven met practica ............ P. COETSIER 60u. 11-13 

15. Algemene en bijzondere beroepskunde 
met practica ............... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-11 I 10-11(*) 

16. Eén cursus te kiezen uit : 
a. Inleiding tot de historische 

pedagogiek met practica . . . . . . . . K. DE CLERCK 30u. 9-10 
of 

b. Vergelijkende pedagogiek met 
practica ................ K.DECLERCK 60 u. 11-13 

-
- ~" 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (*)=in groepen 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskensstr., 3 

. J. Kluyskens-
str., 33 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Pedagogiek (Oud Regime) 

Leergangen Titularis 

1. De beginselen van de psychiatrie E. VERBEEK 

2. De differentiële psychologie . . . . . . . , . I W. DE COSTER 

3. De psychologische en experimentele pedago
giek, met inbegrip van de sociaal-pedago
gische aspecten en oefeningen (1e deel) 
a. theorie ............•..... 
a' oefeningen . . . . . . , . . . • . . . . . 

4. De didactiek met het oog op de school-

R. VERBIST 
M.L. VAN HERREWEGHE 

inspectie, met oefeningen . . . . . . . . . . I A. DE BLOCK 

5. De biologie toegepast op de opvoedkunde I E. PENNOIT
met oefeningen . . • . . . . . • . . • • . • DE COOMAN 

6. Oefeningen in de experimentele psychologie I W. DE COSTER 

7. De grondige vraagstukken uit de ontwikke
lingspsychologie, met inbegrip van de 
psychologische beihvloedingstechnieken en 

. de sociaal-psychologische aspecten ..... I W. DE COSTER 

8. De grondige vraagstukken uit de methodiek 
van één der volgende onderwijsniveaus : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs ·. . . . . . . . . . . . . . . . . I A. DE BLOCK 

b. het lager secundair algemeen vormend J M.L. VAN 
en technisch·onderwijs ....•.. ·• ·. -. HERREWEG HE 

c. het hoger secundair onderwijs .· • • . . . . I A. DE BLOCK 

(*)=in groepen (1) =eerste halfjaar 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

12-13 12-13 

9-10 

10-12(1) 
16-18 

137' • .-15~ 

137' • .-14* 

l<M-llV1 

- 114Vz-15Yl~ (*) 
(30 uur/jaar) 15Vl-16Vz~ 

10-11 ' 

15-16 ' 

9-10 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud C 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan. 1 
Dunantlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Led, 35 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 

Pasteurh~an, 2 
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'FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

. Leergangen 

9. De grondige vraagstukken uit de historische 
pedagogiek, met oefeningen . . . . . . . . . 

10. Stage in de psycha-pedagogiek .... • . .. 
Cursussen naar keuze : één cursus met toestem-
ming van de Raad van de Faculteit te kiezen, hetzij 
onder de cursussen van de hiernavolgende lijst, 
hetzij onder de cursussen van het leerplan van de 
Facuheit van de Psychologische en Pedagogische 
Wetenschappen (leerplan van dë examens voor het 
bekomen van de graad en licentiaat), hetzij onder 
de cursussen vermeld op het leerplan van de 2e 
cyclus van een faculteit, school, instituut of 
centrum en waarover nog geen examen werd 
afgelegd. - . 

1. De psychopathologie van het kind . . . . . • 

2. De opvoeding van het intellectueel en 
karakterieel afwijken_d of onaangepast 
kind ..................... 

3. Dè vraagstukken uit de schoolwetgeving, 
met oefeningen ............... 

4. De theorie en de praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbeschenning, met oefeningen 

5. De klankleer en de orthofonie 

( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

/ . ........ 

Richting: Pedagogiek (Oud Regime) 

Titularis maandag dinsdag woensqag donderdag vrijdag 

-

K. DE CLERCK 16-17 . 

R. VERBIST 90 uur/jaar individueel te bepalen 

"' 
i --

A. EVRARD 9-11 

M.WENS 12-13 

R.DEMEYER 

G. DE BOCK 16%-18%(1) 

C. T AVERNIER- -
VEREECKEN 10-12(1) : . 

zaterdag Plaats 

J. Kluyskensstr.,:33 

Dunantlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guislain-
straat, 65 

11-12(2) Blandijnberg, ~ 

Pasteuria:an, 2 

Blandijnberg, 2 

-
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

- 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek (Oud Regime) ~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

6. De esthetica en de kunstfilosofie . . . . . . . A. JANSSENS 9-11 

7. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dagen en uren later te bepalen -
8. De grondige vraagstukken uit de .._ 

experimentele psychologie ......... W. DE COSTER 17-18 

9. De grondige vraagstukken uit de vergelijkende 
pedagogiek, met oefeningen ....... K. DE CLERCK 

10. Inleiding tot de sociale agogiek met oefeningen G. DE -BOCK (45 uur/jaar) 16-18 

-

, 

-

' 

-

zaterdag Plaats - ~ -

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-11 J. Kluyskensstr., 33 

Pasteurlaan, 2 

~-
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie ·in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Pedagogiek (Oud Regime) 

' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

De partiële leermoeilijkheden ........ M. WENS 10-11 

De psychologische en experimentele peda-
gogiek, met inbegrip van de sociaal peda-
gogische aspecten en oefeningen (2e deel) .. 
a. theorie .................. R. VERBIST 16-17 
a' oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . M.L. VAN HER.RE.WEGHE . 10-12 

De didactiek met het oog op de school-
inspectie, met oefeningen (2e deel) ..... A. DE BLOCK 9-10 

De biologie toegepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ....... . ....... DECOOMAN 13o/.,..I4* 

De gron~ vraagstukken uit de psycholo- ,_ 

gische en experimentele pedagogiek, met 
inbegrip van de sociaal-pedagogische 
aspecten ................... R. VERBIST 16-18 

Stage in de psycha-pedagogiek (2e· deel) • . . R. VERBIST 90 uur/jaar later te bepalen 

Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
in begrip van de psychologische beïnvloe-
dingstechnieken en sociaal-psychologische 
aspecten ................... W. DE COSTER 14Y2-171h. ... 

Grondige vraagstukken uit de historische 
pedagogiek, met oefeningen • • . . . . . ·. ·. K. DE ÇLERCK 16-17 

\ 

~ -

zaterdag Plaats 

Prof. Guislain-
straat, 65 

Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskensstr., 33 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de. psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen 

1. De beginselen van de psychiatrie ...... 

2. De differentiële psychologie • ,; • ....... 
3. De psychologische en experimentele 

pedagogiek, met inbegrip van de sociaal-
pedagogische aspecten (le deel) ....... 

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
met oefeningen ............... 

5. Oefeningen in de experimentele psychologie 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikke-
lings-psychologie met inbegrip van de 
psychologische bernvloedingstechnieken 
en de sociaal-psychologische aspecten .... 

7. De psychopathologie van het kind . ..... 
8. De opvoeding van het intellectueel en · 

karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind en oefeningen 
a. theorie .................. 
a' oefeningen ................ 

9. De theorie en de praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming met oefeningen .. 

10. De oriëntering, scholing en herscholing van 
de gehandicapten .............. 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = in groepen 

Richting : Ortho-pedagogiek (Oud Regime) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

E.VERBEEK 12-13 

W. DE COSTER 9-10 

R. VERBIST 10-12(1) 

E. PENNOIT-
DECOOMAN 137'.-14* 

W. DE COSTER 10~-11~ 

W. DE COSTER (30 uur/jaar) 

A. EVRARD ~ 

M. WENS 12-13 

M. WENS 8-12} (**) 
14-16 

161/2-18~ 
G. DE BOCK (1) 

A.EVRARD 
-- ------- ----------

(**) = 60 uur/jaar individueel te bepalen 

vrijdag zaterdag 

12-13 

14~-15Vl) (*) 
15~-16~ 

9-11 

11-12 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

Blanbijnberg, 2 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guislain-

straat, 65 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 . ! 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Rièhting: Ortho-pedagogiek (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : één cursus met - ' toestemming van de Raad van de Faculteit te -
kiezen, hetzij onder de cursusse·n van de hierna-
volgende lijst, hetzij onder de cursussen van het -
leerplan van· de Faculteit van de Psychologische eh 
Pedagogische Wetenschappen (leerplan van de 
examens voor het bekomen van de graad van .... 
licentiaat), hetzij onder de cursussen vermeld QP .. 
het leerplan van de 2e cyclus van een faculteit, 
school, instituut of centrum en waarover nog geen 
examen werd afgelegd. - -

1. De vraagstukken uit de sch~olwetgeving -
met oefeningen . . . . . . ~ . . . . . . . . . R. DE MEYER 11-12(2} 

2. De klankleer en de orthofonie .... · .... C. TAVERNIER-
VEREECKEN 10-12(1) 

3. De esthetica en dé kunstfilosofie ....... A.JANSSENS 9-11 

4. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER 15 uur/jaar - dag en uur later te bepalen 

5. De grondige vraagstukken uit de methodiek -
van een der volgende onderwijsniveaus : 
a. de kleuteropvoeding en het lager 

onderwijs ................. A. DE BLOCK 10-11 

b. het lager secundair (algemeen M.L. VAN 
vormend ~n technisch) onderwijs ·. . . . ·. HERREWEG HE 15-16 

.. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-

- ~ 

c 

-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

! -
Univ., 8 

Dunantlaan, 1 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Ortho-pedagogiek (Oud Regime) 

Vakken Titularis maandag dinsdag woensdag · donderdag vrijdag 

c. het hoger secundair onderwijs ... · .... A. DE BLOCK ,. 9-10 

. 6. De grondige vraagstukken uit de experimen-
tele psychologie ............... W. DE COSTER 17-18 

7. De grondige vraagstukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met 
in begrip van de sociaal-pedagogische 
aspecten ................... R. VERBIST 16-18 

-
8. De grondige vraagstukken uit de 

historische pedagogiek . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK - 16-17 

9. De grondige vraagstukken uit de 
vergelijkende pedagogiek .......... K. DE CLERCK 17-18 

10. Inleiding tot de sociale agogiek,rnet oefeningen G. DE BOCK (45 uur/jaar) 16-18 

' 

., 

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 1 

~ 

J.Kluyskensstr., 33 

J. Kluyskensstr., 33 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
' Richting: Ort~o-pedago$Ïek (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag w_oensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De partiële leermoeilijkheden ........ M.WENS 10-11 

2. De psychologische en experimentele pedago- -

giek; met inbegrip van de sociaal pedago- . 
gische aspecten en oefeningen (2e deel). 
a. theorie .................. R. VERBIST 16-17 
a' oefe.ningen ................ M.L. VAN HERRE.WEGHE 10-12 

I 

3. De biologie toe gepast op de opvoedkunde E. PENNOIT-
met oefeningen ........ DECOOMAN 13%-14* 

4. De grondige vraagstukken uit de opvoeding 
van het abnormale kind, met inbegrip van 
de deontologische aspecten .......... M.WENS 11-12 

5. Stage in de on twikkelingspsychologi.e met 
inbegrip van de psychologische beihvloedin~-
technieken en de ·sociaal-psychologische 14Vl-17Vl ( 60 uur/jaar) . 
aspecten ................... W.-DECOSTER (*) 

6. Stage in de opvoeding van het intellectueel 
en karakterieel afwijkend of onaangepast 8-12 }<**) kind ..................... M.WENS 14-18 

7. Stage in de oriëntering, scholing en 10-12 
herscholing van de gehandicapten ...... A. EVRARD (60 uur/jaar) 14-16(*) . 

', 

(*) = in groepen 
(* *) = 90 uur/jaar individueel te bepalen 

Plaats 

Prof. Guislain-
str., 65 

Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Prof. Guislain-
straat, 65 

Blandijnberg, 2 

Prof. Guislain-
str., 65 

Pasteurlaan,. 2 
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FACULTEIT VAN DE 'PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische weterîschappen 
Richti~: Ontwikkelinppsych_!>l_ogie (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De beginselen van de psychiatrie ...... E. VERBEEK 12-13 12-13 

2. ·De differentiële psychologie . . . . . . . ~ . W. DE COSTER 9-10 

3. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal-pedago-
gische aspecten (le deel) .......... R. VERBIST 1Q-12(1) 

4. De biologie toegepast op de psychologie E. PENNOIT-
met oefeningen (le deel) .......... DECOOMAN 13%-14* 

5. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE COSTER 1()1/z-llYi)(*) (60 uur/jaar) 
12 -13 ~ . -

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikkelings- I psychologie, met inbegrip van de psycholo-
gische beihvloedingstechnieken en de sociaal- 14Ih-15%} (*) 
psychologische aspec~en • . . . • . . . . . . W. DE COSTER 15%-16~ 

7. De psychopathologie van het kind ....•. A.EVRARD 9-11 

8. De theorie en de praktijk van de wetgeving op 16Yz~18Yz 
de jeugdbescherming met oefeningen · . . . . G. DE BOCK (1) 

9. De oriëntering, scholing en herscholing van 
de gehandicapten .............. A.EVRARD ' 

11-12 
10. Het medisch schooltoezicht ......... A. VAN MEIRHAEGHE 17Yz-181fz(2) 
11. Oefeningen in de psychologische raadgeving . N. 101/z-12% 
12. De grondige vraagstukken uit de 

psychologische raadgeving . . ·. . . . . . ·. . N. 16-17 

Plaats -. 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C. 

Blandijnberg, 2 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
. Pasteurlaan, 2 

Coupure, 160 
I 

Coupure, 160 

-
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting·: Ontwikkelingspsychologie (Oud Regime) -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrjjdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE: één cursus, met 
toestemming van de Raad van de Faculteit te 
_kiezen, hetzij onder de cursussen van het leerplan 
van de Faculteit van de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen . (leerplan van de 
examens voor het bekomen van de graad van licen-
tiaat), hetzij onder de cursussen vermeld op het 
leerplan van de 2e cyclus van een faculteit, school, 

/ . 
instituut of centrum en waarover nog geen examen 
werd afgelegd. 

-
1. De klankleer en de orthofonie ........ C. TAVERNIEJ1-

VEREECKEN . 10-12(1) 

2. De psychologische raàdpleging in het 
bedrijf ................ . ... J. QUACKELBEEN 14-15 

3. De esthetica en de kurrstfilosofie · ...... A. lANSSENS 9-11 

4. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER 15 uur/jaar- dag en uur later te bepaleQ 

5. Inleiding tot de sociale agogiek, met oefeningen G. DE ~OCK ( 45 uur/jaar) 16-18 

( 1) = eerste halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
-

Pasteurlaan, 2 
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- FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- ·2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting : Ontwikkelingspsychologie (Oud Regime) ·-

--

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
-

1. De partiële leermoeilijkheden ........ M.WENS 

2. De psychologische en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal- pedago-
gische aspecten ........... R. VERBIST 

3. De biologie toegep_ast op de psychologie E. PENNOIT-
met oefeningen (2e deel) .......•... DECOOMAN 

4. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen ............... P. COETSIER 

5. De grondige vraag~kken uit de experimen-
tele psychologie ................... W. DE COSTER 

. 6. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
in begrip van de psychologische beïnvloedings-
technieken en de sociaal-psychologische 
aspecten ................... W. DE COSTER 

7. Stagem de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie ......... 
partim .................... N. (J. QUACKELBEEN) 

partim .................... J. QUACKELBEEN 

(2) =tweede halfjaar 
(*) = in groepen 

(3) = 1 maal per maand 

10-11 

16-17 

133.4-14* 

9-10(2) 

1()1/z-11%}{*) (30uur/jaar) 
11Vl-12% ' . 

14V2-17Vl 

(45 uur/jaar) 8%-12%(3) 

(45 uur/jaar) 14-18(3) 

Plaats 
.. 

Prof. Guislain-
str.; 65. 

Dunan tlaan, 1 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Blandijn,berg, 2 

' Bland.ijnberg, 2 

Coupure, 160 · -
Coupure, 160 

-
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

-1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Bedrijfspsychologie (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De beginselen van de psychiatrie· ...... E. VERBEEK 12-13 12-13 

2. De 4ifferentiè1e psychologie ......... W. DE COSTER 9-io 
-

3. Oefeningen in de experimentele 
w. DE COSTER 

1öt/z-il%j*> <6o r > 
psychologie ................. 12 

_
13 

uur Jaar 

4. De oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten ... .. ....... A. EVRARD 11-12 

5. Oefeningen in de p~ychologische raadgeving . N. 1()1/z-12% 

6. De fysiologie en de hygiëne van de arbeid .. P. VAN UYTVANCK 14Vz-15% 

7. Het pe~soneelsbeleid . . . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT 8%-9% 

8. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
arbeid aan de mens met oefeningen : theorie F. MUSSCHOOT 9Yz-10Yz -

9. De inleiding tot de sociale wetgeving .... E. CLAEYS-LEBOUCQ 9-10 

10. De grondige vraagstukken uit de socio- ·-
psychologie van het bedrijfsleven ...... P. COETSIER 8Yz-9Yz 

\ 

' 

(*)=in groepen (2) =tweede halfjaar 

I 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

· Pasteurlaan, 2 

Coupure,.l60 

Watersportl., 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2; 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

.1 e Licentie in de psy.chologiscliè en pedagogische wetenschappen 
Richting: Bedrijfspsychologie (Oud Regime) - ) 

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- .( 
CURSUSSEN NAAR KEUZE: één cursus, met 
toestemming van de Raad van de Faculteit te 
kiezen, hetzij onder de cursussen van het leerplan 
van de Faculteit van de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen (leerplan van de 
examens voor het bekomen van de graad van licen-
tiaat), hetzij onder de cursussen vermeld op het 
leerplan van de 2e cyclus van een faculteit, school, 
instituut of centrum en waarover nog geen examen 
w~d afgelegd. 

1. De psychologisc~e en experimentele pedago-
giek, met inbegrip van de sociaal- 10-12 
pedagogische aspecten ............ R. VERBIST 16-17 (60 uur/jaar) 

2. De esthetica en de kunstfilosof"re . . . . . . . A. lANSSENS 9-11 

3. De psychologische antropologie ....... W. DE COSTER dag en uur late~ te bepalen 

4. De grondige vraagstukken uit de ontwikkelings-
psychologie met inbegrip van de psychologische 
beihvloedingstechnieken en de sociaal-
psychologische aspecten . . . • . . . . . . . W. DE COSTER 15-16 

5. Inleiding tot de sociale agogiek met oefeningen G. DE BOCK ( 45 uur/jaar) . 16-18 

. .. 

zaterdag Plaats 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEITVAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting: Bedrijfspsychologie (Oud Regime) 

' 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen ............... P. COETSIER 9-10(2) 

2: De grondige vraagstukken uit de 
experimentele psychologie W. DE COSTER 

-"- M 10..12(*) qo uur/jaar) _, ......... 
3. De psychologische raadpleging in het / 

bedrijf .................... J. QUACKELBEEN 14-15 

3' Praktische oefeningen ............ J. QUACKELBEEN 15-17 

4. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
arbeid aan de mens met oefeningen : .... F. MUSSCHOOT 14-15 

5. Stage in de psychologische-raadgeving met 
inbegrip van de deontologie 
partim .................... N. (J. QUACKELBEEN) (45 uur/jaar) 8%-12%(3) 

partim .. · .................. J. QUACKELBEEN (45 uur/jaar) 14-18(3) 
-

6. Stage in de bedrijfspsychologie met inbegrip 
.. van de deontologie • . 

~ 

partim .................... P. COETSIER _, 8%-9V2 ( 45 uur/jaai:) 8V~12Yz<3> 

partim .................... F. MUSSCHOOT - ( 45 uur/jaar) 14-18(3) 
~ 

' -

(*)=in groepen 
(2) =tweede halfjaar 

(3) = 1 maal per maand 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Coupure, 160 

Pasteurlaan,2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE Ef'T PEDAGOGISCFIE WETEf'TSCifAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (4) ..... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodiek ........... A. DE BLOCK 
I 

4. De bijzondere methodenleer van de vakken 
die voorkomen op het programma van het 
hoger secundair onderwijs, algemeen vor~end 
en technisch onderwijs en normaalonderwijs :-

a. voor de richtingen "pedagogiek en 
orthopedagogiek" 
Pedagogische vakken ........... 
Psychologische vakken .... • . • .... 

b. voor de richting : "Ontwikkelings-
psychologie" 
Psych~logische vakken .......... 

c. voor de richting : ''Bedrijfspsychologie" - De bedrijfspsychologie ........... 

5. Stages in de verschillende afdelingen 
; 

van het pedagogisch hoger onderwijs .... 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 
(3) = om de veertien dagen 

, 

} L. VAN LEEMPUT 

16-18 
A. DE BLÓCK (2)(3) 

. 17-18(2) 
F. MUSSCHOOT (*) 

L. VAN LEEMPUT 

-

(4) =om de tweejaar-wel in 1974-1975 
(*)=lessen bijwonenen/of geven. 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- 17-19(1) 

17-19(4) 

10-12 

- -

14-16(3) 

(90 uur/jaar) 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

r 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

., 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag -woensdag donderdag vrijdfzg 

1. De psychologische pedagogiek 
partiro: theorie ............. N. (R. VERBIST) 30u. 9-11(1) 

/ 

partiro : oefeningen . . . . . . . " ... N.(M. L . 
VAN HERREWEG HE) 30 u. 14-15 

2. Problemen uit de psychologische 
pedagogiek - theorie ........... N. (R. VERBIST) 30u. 9-11(2) 

3. Beginselen van de psychiatrie N.(E. 
-theorie ................. VER BEEK) 60u. 12-13 ' 12-13 

4. SpeciaJe methodiek van het basisonderWijs 
- oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . N. (G. KEPPENS) 45 u. 14-15% 

- theorie . . . . . . . . . . . . . . . : . N. (G. KEPPBNS) 90u. 9-10% 
16-17% 

5. Biologie toegepast op de opvoeding N. (E. PENNOIT-
met oefeningen •••• # ••••••••• DE COOMAN) 60u. 16-17 

6. Speciale methodiek van het secundair 
onderwijs- theorie ............ N. (A. DE BLOCK) 30u. 11-12 

7. Algemene orthopedagogiek . ·-..... N.(M. WENS) 30 u. 1Ü-11 

8. Differentiele en persoonlijkheids~ 
~ 

psychologie met oefeningen - partiro 
theorie .................. N. (W. DE COSTER) 45 u. 9-10% 

9. Hygiëne in verband met de opvoeding N.(A. VAN 
en het onderwijs ............. MEIRHAEGHE) 30u. 11-13(1) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

~ 

zaterdag Plaats 

Hr-D.unantl.,' 1 

H. Dunantl., 1 

A.Z. 
Aud.C 

Pasteurlaan, 2 

Pas~eurlaan, 2 

Led, 35 I 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guis-
luinstr ., 49 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 1 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
. 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
I Richting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. Schoolinspectie ............. N. (A. DE BLOCK) 45 u. 14-15'h 

11. Moderne ondenyijssystemen- ,theorie .. N. (A. DE BLOCK) 30 u. 16-17 

12. Stage in de psychepedagogiek 
- partim ................. N. (R. VERBIST) 90u. 9-11(1) 

- partim ................. N. (M.L. VAN 
HERREWEG HE) 90u. 9-11(2) 

13. Cursussen naar keuze zie p. 492 en 493 180u._ 
. 

' 

-

. 
.-

I 

. 

(1) =eerste nalfjaar (2) =tweede halfjaar 
(O) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

-

zaterdag Plaats 
--

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

H. Dunantl., 1 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

I 2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Rjchting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) ~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Nieuwe stromingen in de didactiek- theorie N. (A. DE BLOCK) 30 u. 10-11 

2. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek - theorie !' ••• . • •••••• N. (K. DE CLERCK) 30u. 10-11 

3. Differentiële en persoonlijkheidspsycholo-
gie met oefeningen - partiro oefeningen N. (W. DE COS TER) 15 u. 15-16(3) 

4. Vraagstukken uit de schoolwetgeving 
met oefeningen .............. N. (R. DE MEYER) 30u. 11-12 

5. Biologie toegepast op de opvoeding N. (E. PENNOIT-
met oefeningen ............. DE COOMAN) 60u. 14-15 

6. Sociale pedagogiek ' 
- partiro oefeningen . . . . . . . . . . . N.(M. L . 

VAN HERREWEGHE) 30 u. 9-10 

- partiro theorie ............. N. (R. VER BIST) 30 u. 14-15 

7. Persoonlijkheidsvorming - theorie ..... N. (R. VER BIST) 30u. 15-16 

8. Problemen uit de sociale pedagogiek - N. (M.L. 
theorie ................... VAN HERREWEGHE) . 30_u. 15-16 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek - theorie ........... N. (R. VERBIST) 30 u. 9-10 

10. Stage in de psycho-pedagogiek 
- partim .................. N. (R. VER BIST) 90 u. - 9-11{1) 

- partiro .................. N. (M.L. VAN 
HERREWEGHE) 90 u. 9-11(2) 

11. Cursussen naar k~uze zie p. 492 en 493 180u. 
. . .. ----- --

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede h~lfjaar (3) =om de ve~itien dagen 
(o) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

~ 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskens-, 
str. ~ 33 -· 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 
I 

Led., 35 I 
I 

I 

I 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

~:. ~ J,. • 

3e Licentie·:ii de psychQlogische en pedagogische wetenschappen 
~îëhting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen •H• Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vri]dag zilterdag Plaats 

1. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde -theorie . . . . . . . . . N. (A. DE BLOCK) 30u. ' .11-12 Pasteurlaan, 2 

2. Docimologie - theorie .......... N. (A. DE BLOCK) 30u. 10-11 Pasteurlaan, 2 
-

L Problemen uit de historische pedagogiek J. Kluyskens-
-theorie ........ . ........ N. (K. DE CLERCK) 30 u. 9-10 r str., 33 

4. ·Speciale methodiek van de kleuter-
opvoeding- theorie en oefeningen . . . . N. (G. KEPPENS) 45 u. 14-15 .. Pasteurlaan, 2 

5. De experimentele pedagogiek 

~ - partim theorie ............. N. (R. VER BIST) 30 u. 16-18(1) 
- partim oefeningen N. (M.L. VAN 

H. Dunantl., 1 ........... 
HERREWEG HE) 30u. 10-11 

6. De evaluatiemethoden van de 
persoonlijkheidsvorming 
- partim theorie ............. N. (M.L. VAN 30u. 16-17 
- partim oefeningen HERREWEGHE) 30 u. 17-18 

H. Dunantl., 1 ........... 
7. Problemen uit de experimentele 
~ pedagogiek- theorie ........... N. (R. VER BIST) 30u. 16-18(2) H. Dunantl., 1 

8. Psyche-pedagogische raadpleging 
- partim theorie ............. N. (M.L. VAN 30u. 10-11 
- partim oefeningen HERREWEGHE) 30u. 11-12 

H. Dunantl., 1 
I 

........... 
9. Stage in de psychepedagogiek 

- partim ................. N. (R. VERBIST) 90 u. 14-16(1) 
- partim N. (M.L. VAN 

H. Dunantl., 1 ................. 
HERREWEG HE) 90u. 14-16(2) 

10. Cursussen naar keuze zie p. 492 en 493 180 u. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



~ 
\0 
N 

I 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen "' 
~ Richting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Zes cursussen naar keuze over de drie licenties gespreid, waarvan er ten minste vier uit de onderstaande lijst en de overige uit om het even welk 
licentieprogramma mogen gekozen worden, met een totale studieduur van ten minste 180 uur (theorie en oefeningen samen) 

1. Bijzondere problemen uit de ondenyijs-
technologie ............... N. (A. DE BLOCK) 30 u. 9-10 

2. Didaxologische research met practica .. N. (A. DE BLOCK) 30u. 9-10 

3. Bijzondere problemen uit de 
observatiecyclus ............. N. (A. DE BLOCK) 30u. 11-12 

4. Onderwijsbeleid met practica ...... N. (A. DE BLOCK) 30u. 11-12 

5. Theorie en praktijk van de wetgeving op de 16%-18% 
jeugdbescherming met oefeningen .... N. (G. DE BOCK) 30u. (1) 

6. Bijzondere problemen uit het hoger 
onderwijs ................ N. (K. DE CLERCK) 30u. 11-12 

7. Oefeningen in verbale communicatie ... N. (K. DE CLERCK) 30u. 10-11 

8. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie N. (W. DE COS TER) 30u. 14%-15% 

9. Experimentele psychologie (2e deel) ... N. (W. DE COS TER) 30u. 10%-11% 
11V2-1'2Y2 

(2) 

10. Beginselen van de psychofarmacologie .. N. (A. DE 
SCHAEPDR YVER) 30u. 17-18 

'· 
11. Esthetica en kunstfilosofie ........ N. (A. JANSSENS) 60 u. 9-10 -

(1) =eerste halfjaar (2) =in groepen 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskens--
str., 33 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

Blandijn berg, 2 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

: Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

~ 

12. Bijzondere problemen uit het basis-
onderwijs · ................ N. (G. KEPPENS) 30 u. 17-18 

13. Bijzondere problemen uit het kleuter-
onderwijs ................. N. (G. KEPPENS) 30 u. 9-10 

14. Beginselen van de fysiopathologie .... N. (1. LEUSEN) 30 u. 14-15 

15. Bijzondere problemen uit de biologie N. (E. PENNOIT-
toegepast op de opvoeding ........ DECOOMAN) 30 u. 11-12 

I' 16. Klankleer en orthofonie ......... N. (C. TA VERNIER-
VEREECKEN) 30 u. 9-10 

17. Beginselen van de neuropáthologie in 
verband met het menselijk gedrag . . . . N . 30u. 17-18 

18. Gezinspedagogiek . . . . . . . . . . . . N.(M.L . 
VAN HERREWEGHE) 30u. 9-10 

19. Bijzondere problemen uit de N. (M.L. 
oriëntatiecyclus ............. VAN HERREWEGHE) 30u. 16-17 

20. Bijzondere problemen uit de N. (M:L. ' 

detenninatiecyclus ............ VAN HERREWEGHE) 30u. 17-18 

21. Permanente opvoeding . . . . . . . . . . N. (M.L. VAN 
HERREWEG HE) 30 u. 9-11(1) 

22. Actuele problemen uit de pedagogiek .. N. (R. VER BIST) 30u, 11-12 

(1) =eerste halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 
-



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCJJF EN PEPAGOGISCHE WETENSCfiAPPEN 

, 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschatmen 
Richting B : Orthopedagogiek (Nieuw Programma) 

~ 
\0 . 
~ 

I 

Leergangen 

1. Psychologische pedagogiek- partim 
theorie (4) ................ 

2. Beginselen van de psychiatrie ...... 

3. Problemen uit de methodologie van de ge-
dragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen - partim 

.-theorie .................... 

4. Differentiële en persoonlijkheid~-
psychologie met oefeningen- partim 
theorie .................. 

5. Biologische basis van het gedrag-
partim : endocrinologie ......... 

6. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming ......... 

7. Algemene orthopedagogiek 
-theorie . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

-stage ................... 

8. Psychologische onderzoeksmethoden ten 
behoeve van de orthopedagogiek en orther 
pedagogische raadgeving- theorie ..... 

Titularis (0) maandag 

N. (R. VER BIST) 30 u. 9-11(1) 

N. (E. VERBEEK) 60u. 12-13 

N. (W. DE COS TER) 30 u. 

N. (W. DE COS TER) 45 u. 

N. (E. PENNOIT-
DE COOMAN) 45 u. 13%-16 

N. (G. DE BOCK) 30 u. 16-18(1) 

30 u. 
N. (M. WENS) 

60u. 

N. (M. WENS) 15 u. 

( 1) = eerste halfjaar (*) = in groepen (3) = individueel te bepalen 
· (4) =de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 494 en cur·sus 8 p. 496 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

dinsd_ag woensdag 

.. 
. 

10.11 

8-12 
14-18(3) 

9-10(1)(*) 

donderdag 

-

9-10% 

vrijdag 

12-13 

14%-16% 
(1) 

~ 

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

A.Z. 
Aud.C 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Prof . 
Guislain-
str., 49 

Prof. 
Guislain-
str., 49 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9. Hygiëne in verband met de opvoeding N. (A: VAN 
en het onderwijs- theorie ........ MEIRHAEGHE) 30u. 11-13(1) 

10. Moderne onderwijsSystemen - theorie .. N. (A. DE BLOCK) 30u. 16-17 
, 

11. Psychopathologie van het kind- theorie N. (A. EVRARD) 60u. 9-11 -
12. Interactiemethoden-theorie ....... N. 30u. op afspraak 

13. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden ............. N . . 150u. op afspraak · 

14. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de 
andere licentieprogramma's van de facul-
teit, hetzij met goedkeuring van , de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram-
ma's van andere faculteiten. 

•' 

... 
., 

./ 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventu~el gespreid ove:r verschillende studiejaren 

'l 

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blan:dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

,-

-
~ 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief-

. partirn : filosofische aspecten ...... N. (L. APOSTEL) 15 u. 15-15~ 

' 
2. Cultuur-psychologische en agogische ,_. 

systemen in historisch perspectief-
partirn : psychologische antropologie .. N. (W. DE COS TER) 15 u. 

3. Problemen uit de interactie- en inter-
ventiemethoden met inbegrip van de 
deont?logische aspecten - theorie .... N. 60 u. . 15-17 

~ 

4. Oefeningen in de i.nteractie- en inter-
ventiemethoden . . . . . . . . . . . . . N . 150u. op afspraak 

5. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief- . 
partim : socio-economische en kultuur- I 

historische aspecten - theorie .... . . N. (J. KRUITHOF) 15 u. 11 V2-12 

6. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor- / 

nissen- partim : psycho-sociale N. (J. 
aspecten en -behandelingswijzen- theorie . QUACKELBEEN) 15 u. 

7. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen - partim : anatomisch fysio- N. (A. VAN 
logische aspecten - theorie ........ MEIRHAEGHE) 15 u. 10V2-11 

8. Sociale pedagogiek - partim 
_theorie ( 4) ................ N. (R. VER BIST) 30u. 14-15 

( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(4) =de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 494 en cursus 8-p. 496 

vrijdag 

10-11(1) 

-

9~-10 

---- ---

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, ~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts 160 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 



FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCflE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (
0

) I mmmdag I dinsdag I woensdag I donderdag 1 Jll'ijdag 1 zaterdag 1 

9. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief, 
partiro : motivering en doelstellingen 
in de pedagogiek- partiro ..... 

10. Speciale orthopedagogiek en ortho
didactiek met oefeningen en stage 
-theorie ..... 

N. (R. VERBIST) 

---------------t N. (M. WENS) 

~ 
\() 

-stage. 

'-l 
1 I 11. Eén cursus naar keuze van minimum 30 

uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de 
andere licentieprogramma's van de facul
teit, hetzij met goedkeuring van de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram
ma's '@n andere faculteiten. 

( 2) = in groep en 

15 u.l 

30u.l 
60 u. 

{ 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

I I 9-10 I I I 

l~:ï~~2) I 
11-12 

I I I I 

Plaats 

H. Dunantl., 1 
-

Prof. 
Guislain-

st.r., 49 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
'-

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappe~ 
Richting B : Orthopedagogiek (Nie~w Programma) 

Leergangen ~ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Spraak- en taalontwikkeling en haar \ 

stoornissen - partim : psycho-socio-
linguïstische aspecten .......... N. (L. APOSTEL) 15 u. 15%-16 

2. Interactie- en interventiemethoden in 
verband met de orthopedagogiek -
theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 60u. . ... later te bepalen 

3. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden ............. N. 50u. later te b~palen 

4. Beginselen van de psychofarmacologie N. (A. DE 
-theorie ................. SCHAEPDRYVER) 30u. 17-18 

. 
,. 

5. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : neurologische en -
neuro-fysiologische aspecten ....... N. (A. EVRARD) 15 u. 12-12% 

6. Oriëntering, scholing en herscholing 
van gehandicapten - theorie ....... N. (A. EVRARD) 30 u. ·- 11-12 

7. Oefeningen in de oriëntering, scholing 
. 

en herscholing van d~ gehandicapten - · 
oefeningen .............. • · .. N. (A. EVRARD) 60u. 10%-12 

8. Beginselen van de fysiopathologie - -
theorie .................. N. (I. LEUSEN) 30u. 14-15 

9. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : klankleer en N. (C. TAVERNIER-
orthofonie ................ VEREECKEN) 15 u. 9-10 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

...... .. --
" 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. , 

-

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. -

Blandijnber~_2__ 
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-FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
'·' Richting B : Orthopedagogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis fj maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. Beginselen van de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag-
theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 30u. 17-18 

11. Medisch schooltoezicht- theorie ..... N. (A. VAN - 17%-18% 
MEIRHAEGHE) 15 u. (1) 

12. Problemen uit de orthopedagogiek met 
inbegrip van : 

-

' Taakanalyse-deontologie-equipewerk; .. 
Organisatie van jeugd- en gehandicapten- ... 
zorg; 

' Vrijetijdsbesteding; 
Problemen van leiding en opleiding; 

.. 
Financiering,_ beheer; 
Gevallenstudie, rapportage en .... 

_ behandelingsplan 
1 

partim theorie . . . . . . . . . . . . . .. 30u. 12-13 
N. (M. WENS) 

partirn oefeningen en stage . . . . . . . . 60u. 8-12 
14-18(2) 

13. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de 

( 

andere licentieprogntfuma 's van de facul- ~ 

teit, hetzij, met toestemming van de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram-
ma's van andere faculteiten. . 

(1) = eerste halfjaar ; 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

.. 

zaterdag Plaats :: 

A.Z. 

H. Dunantl., 1 

. 

lit Prof . 
Guislain-
str., 49 

I 

0 

~ 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

-

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings-en Klinische Psychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag ·dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

1. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie . . . . . . . . . . N. (H. PICARO) . 60u. 9-11 Univ., 8 

2. Beginselen van de psychiatrie - theorie .. N. (E. VERBEEK) 60u. . 12-13 12-13 A.Z. 
Aud.,C 

3. Biologische basis van het gedrag N. (E. PENNOIT-
(endocrinologie)· ............. DECOOMAN) 90u. 14%-16 Led., 35 

VI 

8 4. Interactiemethoden-theorie ....... N. 30u. 16-17 . Blandijnberg, 2 
I 

5. Problemen uit de psychodiagnostiek- 1 OY:z-12% 
partim theorie .............. N. (P .. COETSIER), 60u. (1) Pasteurlaan, 2 

· 6. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf N. (J. Coupure 
- partim : school en gezin ....... . QUACKELBEEN) 30u. 14-15 Rechts, 160 

• 
7. Problemen uit de psychologische bege- Coupure 

leiding in gezin, school en werk - theorie . N. 30u. 9-10 Rechts, 160 

8. Differentiè1e en persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen- theorie . . N. (W. DE COS TER) 45 u . 9-10% Blandijnberg, 2 

9. Experimentele psychologie (2e deel) - 10%-12% 
theorie .................. N. (W. DE COSTER) 30 tl. (1) Blandijnberg, 2 

(1) = eerste haUJ 
( 0 ) =totaal aantal uren eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische w~tenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie (Nieu~ Programma) 

Leergangen I Titularis ·I (0) 

I I 
10. Pr.oblemen uit d_e methodologie van de 

gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappe~jk 
onderzoek 

I - partiro theorie ............. 30u. 

N. (W. DECOSTER) 
- partim oefeningen ........... 15 u. 

~ I 11. De ps!chopathologie van het kind-
- theorie ............. : .... N. (A. EVRARD) 60u.l 

12. Cursussen naar keuze zie p. 505 150u. 

(
0

) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
{ 1) = eerste halfjaar 

maandag dinsdag MJOensdag donderdag 

I I I 

vrijdag 

14%-16% 
(1) 

16%-17% 
(1) 

I 9-11 

zaterdag Plaats 

.. 

I I Blandijnberg, 2 

I I Blandijnberg, 2 
I 

I I Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCFAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie (Nieuw Programma) 

·-

Leergangen Titularis (0) maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

f. Log@ en psychologie - theorie ..... N. (L. APOSTEL) 30u. 14-15 

2. Theorie en praktijk van de wetgeving op 
de jeugdbescherming . . . . . . . . . . . N. (G. DE BOCK) 30u. 16-18(1) 

3. Problemen uit de ontwikkelingspsy_chologie 
-theorie ................. N. (W. DE COS TER) 30u. 14%-15% 

' 

4. Differentièle en persoonlijkheidspsycho- '· 
logie met oefeningen - partiro : 
oefeningen ................ N. (W. DE COSTER) 15 u. 15-16(2) 

5. Oefeningen in de ontwikkelingspsycho-
logie (3) ................. N. (W. DE COS TER) 9-10% 

6. Problemen uit de interactie- en inter-
ventiemethoden met inbegrip van de 
deontologie- theorie (4) . . . . . . . . . N . 30u. 9-10 

7. Oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten :. theorie ...... N. (A. EVRARD) 30u. 11-12 

8. Problemen uit de psychodiagnostiek - N. (F. 
theorie .................. MUSSCHOOT) 60u. 9-10 

9. Oefeningen in de psychodiagnostiek-. N. (F. 
· oefeningen MUSSCHOOT) 60 u. ' 14-15 ................ 

(3) = 180 uur oefeningen te verdelen over de vijf met (3) g' . ge ( ) in de 2e en/ of 3e licentie 
( 4) = twee cursussen te kiezen onder de met ( 4) gemerkte cursussen in de 2e licentie 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Godshuizen-
laan,4 

Godshuizen-
laan, 4 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- --
2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting C: Ontwikkelings-en Klinische · Psychologie (Nieuw Programma) 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

10. Biologische basis van het gedrag N. (E. PENNOIT-
(2e deel) . .............. • . . DE COOMAN) 90u. 10%-12 

11. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de 
deuntologie- partim : school en gezin N. (J. r - . -
-theorie (4) ............... QUACKELBEEN) 30u. 11-n 

12. Oefeningen in de psychologische N.(J. 
raadpleging (3) .............. QUACKELBEEN) 15Yz-17 

13. Gevallenstudie uit de psychologische 
begeleiding met inbegrip van de ,... 

deontologie- theorie ( 4) . . . . . . . . . N . 30u. 9-10 

14. Oefeningen in de psychologische --·~ 

begeleiding (3) . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11% 
" 

15. Cursussen naar keuze zie p. 505 150u. 

•' 

, I 

-~ 

(3) = 180 uur oefeningen te verdelen over de vijf met (3) gemerkte cursussen naar keuze met stage (90 uur, 45 uur en 45 uur) in de 2e en/ of 3e licentie 
( 4) = twee cursussen te kiezen onder de met ( 4) gemerkte cursussen in de 2e licentie 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

I 
t 

- --

Plaats 

-

Led.,' 35 

Coupure 
Rechts, 160 . 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
~echts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

-· 

" 

~ 

·---



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

. 
3e Licentie in de psychoif>gische en pedagogische wetenschappen 

Richting C : Ontwikkelings-en Klinische Psychologie (Nieuw Programma) 
... 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Oefeningen in de psychodiagnostiek-
partim oefeningen ............. N. (P. COETSIER) 60u. 

I 
~ 9-10 Pasteurlaan, 2 

2. Oefeningen in de psychologische ·, ,- N. (J. L0%-12 Coupure 
raadpleging (3) QUACKELBEEN) ó' 15%-17 Rechts, 160 ............... 

3. Oefeningen in de psychologische - Coupure 
begeleiding (3) . . . . . . . . . . . . . . N . 14-15% Rechts, 160 

Vl 

~ 
4. Beginselen van de neuropathologie in 

verband met het menselijk gedrag-
theorie . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. N . 30u. 14-15 A.Z. 

5. Beginselen van de psychofarmacologie - N. (A. DE 
theorie .................. SCHAEPDRYVER) 30 u. ' 15-16 A.Z. 

6. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden (3) .. . . . . .. . .. . . . N . 14:15% Blandijn berg, 2 

; 

7. Oefeningen_in de oriëntering, scholing 
en herscholing van gehandicapten (3) .. N. (A. EVRARD) 10%-12 Pasteurlaan, 2 

I 

8. Beginselen van de fysiopathologie -
theorie ..... , ............. N.(I.LEUSEN) 30u. 14-15 A.Z. 

9. Cursussen naar keuze zie p. 505 150u. 

{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreta over verscnmenae stuOieJ 
(3) = 180 uur oefeningen te verdelen over de vijf met (3) gemerkte cursussen naar keuze met stage (90 uur, 45 uur en 45 uur) in de 2e en/ of 3e licentie 



FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

CURSUSSEN· NAAR KEUZE 

Een samenhangende groep van ten. minste vier cursussen naar keuze met in totaal ten minste 150 uur, die een geargumenteerd logisch geheel 
uitmaken, en als dusdanig aan de goedkeuring van de raad van de faculteit onderworpen w~rden. 

Kan gekozen worden : 

- elke cursus uit een andere richting van de 
faculteit voor zover die niet op het eigen 
programma voorkomt, eventueel ook cur

v. I sussen uit andere faculteiten. 

~ - Andere cursussen naar keuze die niet als ver-
plichte cursus gedoceerd worden : 

1. De biologische basis van het gedrag, 
aanvullingen . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Documentatie over \Wtgeving en reglemen
tering in verband met psychologische 

N. (E. PENNOIT
DECOOMAN) 45 u. 

praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . I N. (R. DE MEYER) 15 u. 

3. Klankleer en orthofonie N. (C. TAVERNIER-
VEREECKEN) - 130 u. I 10-12 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

10-1Qlh 

Plaats 

Led., 35 

· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCPAFPEN . 
~ le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) . r 

Leergangen Titularis (0) maandag dznsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
1. Problemen uit de soci<rpsychologie 10V2-12% 

van de reclame en verkoop - theorie ... N. (P. COETSIER) 30u. (1) Pasteurlaan, 2 

-
2. Problemen uit de soci<rpsychologie 

van het bedrijfsleven- theorie ...... N. (P. COETSIER) 30u. ~V2-10V2 
. . 

Pasteurlaan, 2 

'--.. 

3. Problemen uit de psychodiagnostiek- : 

partiro theorie .............. N. (P. COETSIER) 60u. 10%-12% Pasteurlaan, 2 

4. Stage en oefeningen in de soci<r 
psychologie van het bedrijfsleven (*) .. N. (P. COETSIER) 90u. Pasteurlaan, 2 

5. Stage en oefeningen in de soci<rpsycho-
logie van de reclame en verkoop (*) ... N. (P. COETSIER) 90 u. Pasteurlaan, 2 

6. Grondige studie van het agogisch 
proces- partiro theorie(**) -
a. Studie van de sociale diagnose N. (G. DE BOCK) 30u. . ..... - . 8%-10% Pasteurlaan, 2 ., 

b. Studie van de methoden en technieken -=-- . 
van de interventie (met inbegrip 
van evaluatieonderzoek) ........ N. (G. DE BOCK) 30u. 

7. Experimentele psychologie (2e deel) 10V2-12% 
-theorie ................. N. (W. DE COS TER) 30u. I (1) Blandijnberg, 2 

(**)=zeven cursussen. te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de L, 
(theorie en oefe'riingen) 

3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

( 0 ) =totaal aantal u~en per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' i 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ' 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
~ 

. - - - - -
'" Richting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw.Programma) "" ·---~~-

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 
- theorie(**) · .. -............ N. (W. DE COS TER) 30 u. 14Vz-16V2 

Blandijnberg, 2 
- oefeningen ( **) ............... N. (W. DE COS TER) 15 u. 161/z-171/z 

9. Nijverheidsnatuurkunde: 
a. partim : koelprocessen, luchtcondi-

tioneren, droogprocessen (**) ..... 30 u. Coupure 
N. (P. MOERMAN) 15-17(1) 

., 
~ 

b. partirn : elektronica (**) ........ 30 u. Links, 533 
~ 

10. Personeelsbeleid - theorie . . . . . . . . N. (F . Godshuizen-
MUSSCHOOT) 30 u. 8-10 laan, 4 -

11. Organisatiepsychologie- theorie . . . . .. N. (F . Godshuizen-
MUSSCHOOT) 30 u. 10-12 laan, 4 

12. Ar beidsstu die -. 
. - partim theorie ................ 20u. Godshuizen-

N. (F. MUSSCHOOT) - 12-13(5) 
- partirn oefeningen ................ 10 u. laan, 4 

· 13. Stage en oefeningen in personeels- Godshuizen-
beleid(*) .................. N. (F. MUSSCHOOT) 90 u. - laan, 4 

(**) = zevèn cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te "Olgen gespreid over de 1e, 2e en 3e-licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) , 

(*.) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

1 e Licentie in de psychologische en pe~gogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen - Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

14. Stage en oefeningen in de organisatie- Godshuizen-
psychologie (*) ............. N. (F. MUSSCHOOT) · 90 u. laan,4 

15. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf N. (J. Coupure 
- partim bedrijf . . . . . . . . . . . . . . QUACKELBEEN) 30 u. 8%-10%(1, Rechts, 160 

16. Problemen uit de geschiedenis van de N. (J. Coupure 
psychologie- theorie(**) (***) ..... QUACKELBEEN) 30u. 9-10 Rechts, 160 

17. Stage en oefeningen in de psychologische N. (J. Coupure 
raadpleging in het bedrijf(*) ....... QUAC KELBEEN) 90u. Rechts, 160 

18. Cursussen naar keuze zie p. 513 

19. Van de studenten die de research-afdeling 
volgen \Wrdt verwacht dat · zij na de 1e 
licentie kunnen programmeren in 
FORTRAN en PL/1 .... 

.. 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) =eerste halfjaar . 
(*)=één stage en oef~ningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 
(**)=zeven cprsussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid 6ver de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefenimten) 
(***)=verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ' i' 
, 

I 

l. 
2e Licentie-in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

-
Richting D : Bedrijfspychologie (Nieuw Regime) -----

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 
1. Inleiding tot de sociale wetgeving- E. CLAEYS-

I theorie .................. LEBOUCQ 30 u. 10V2-l1Vl Univ., 2 . 
2. Tewerkstelling en arbeidsvoorziening, met 

oefeningen .......... ....... N. (P. COETSIER) 15 u. lOV2-ll Pasteurlaan, 2 
I 

I 3. Uni- en multidimentionele schaalmethoden, 

i met oefeningen(**) (***) ....... ;, N. (P. COETSIER) 30u. 8V2-10Vl(2) Pasteurlaan, 2 

f 
I 4. Stage en oefeningen in de soci<rpsychcr 

I VI logie van de reclame en verkoop (*) - .. N. (P. COETSIER) 90 u. (3) Pasteurlaan, 2 
0 

I \0 

I .· 5. Stage en oefeningen in de socicrpsychcr 
logie van het bedrijfsleven (*) ...... N. (P. COETSIER) 9Qu. ( (3) Pasteurlaan, 2 

6. Differentiële en persoonlijkheidspsychcr 
logie met oefeningen 
- partim theorie ............. N. (W. DE COSTER) 45 u. 9-lOVl . Blandijnberg, 2 

- partim oefeningen ........... N. (W. DE COS TER) 15 u. 15-16 Blandijnberg, 2 -
7. Problemen uit de experimentele 

psychologie- theorie ........... N. (W. DE COS TER) 45 u. 10V2-13(2) Blandijnberg, 2 

8. Problemen uit de ontwikkelingspsychcr 
logie ~theorie · (**) ............ N. (W. DE COSTER) 30u. 14-15 Blandijnberg, 2 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om beurt 1e halfjaar- 2e halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(*) =één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de 2e semester van de 1e licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens de 2e licentie, 

zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over çte 1e, 2e, en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(* **) =verplichte cursus voor de studenten van de speciali3atie research-psychologie 

~· 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag . I zaterdag 

9. Problemen uit de psychodiagnostiek
partim theorie . . . . . . . . . . . . . . 

10. Oefeningen in de psychodiagnostiek-

N. (F. 
MUSSCHOOT) 60u. 8-9 

partim oefeningen ............ IN. (F. MUSSCHOOT) 160 u. 9-10 

11. Stage en oefeningen in· personeels-
beleid(*) ................ N. (F. MUSSCHOÖT) l90u. 

12. Stage en oefeningen in de organisatie-
psychologie(*) ............. N. (F. MUSSCHOOT) l90u. 

13. Stage en oefeningen in de psychologische N. (J. 
raadpleging in het bedrijf(*) ....... QUACKELBEEN) l90u. 

14. Inleiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid 
- partim : inleiding tot het bedrijfsbeleid N. (A. VLERICK) 130 u. I 15-17(1) 

- partim : inleiding tot de economie .. N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 

15. Beginselen van de psychiatrie- theorie .. N. (E. V,ERBEEK) 

16. Cursussen náar keuze" zie p. 513 

(3) 

(3) 

(3) 

~ 

12-13 

I 

f • 

~ 

(1) =eerste halfjaar (3) =om beurt 1e halfjaar- 2e halfjaar 
(*) =één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de 2e semester van de 1e licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens de 2~ iicentie, 

zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt · 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studieja.::en 

I 

I 

Plaats 

Godshuizen
Jaan, 4 

Godshuizen
laan, 4 

Godshuizen
laan, 4 

Godshuizen
laan, 4 

Coupure 
Rechts, 160 

Univ., 2 
----

Univ.,-2 A.Zl Aud.C 
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FACULTEIT V<;lO~ PS~CHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Liçe.ntie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
kichting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis 

1. Logi~ en ~ychologie- theorie(**)(***) IN. (L. APOSTEL) 
.. . 

2. Kennisleer- theorie(**) .... ...... IN. (L. APOSTEL) 

3. Gevallenstudie uit de socio-psychologie 
van hel bedrijfsleven met inbegrip van 
de deontologie- theorie ... ~ ..... 

4. Gevallenstudie uit de socio-psychologie 
van de reclame en verkoop met inb egrtp 
van .... 

5. Oefeningen in de psychodiagnostiek-
partim .................. 

6. Moderne onderwijssystemen - theorie(**) 

7. Docimologie - theorie (* *) ........ 

8. Psychologische antropologie - theorie (* *) 

9. Psychopathologie van de arbeid-
theorie (* *) ............... 

10. Oriëntering, scholing en herscholing 
van gehandicapten- theorie(**) • ' .... 

11. Methodologie van het organisatie-
onderzoek- theorie(**)(***) ......... 

N. (P. CÇ>ETSIER) 

N. (P. COETSIER) 

N. (P. COETSIER) 

N. (A. DE BLOCK) 

N. (A. DE BLOCK) 

N. (W. DE COS TER) 

N. (A. EVRARD) 

N. (A. EVRARD) 

N. (F. MUSSCHOOT) 

(0) maandag dinsdag 

30 u. I 13-14 

30 u. I I 91/2-10Yz 

15 u. 

1.5 u. 

60u. 

30u. 

30u. 

15 u. 8-9 

30 u. 8-9 

30u. 

30 u. 

( 0 ) = totaal aantal ureri per cursus eventueel te spreiden over verschlllende studiejaren 

woensdag I donderdag 

13-14 

/ 

9-10 

vrijdag 

10-11 

11-12 

14-15 

15-16 

16-17 

zaterdag 

(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volge_n gespreid over de 1e, 2e en 3e licéntie, met een totale studieduur van ten minste 210 u 
(theorie en oefeningen) 

(* * *) = verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 

PlÓats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

ur 

Godshuizen
laan, 4 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen - Richting D: Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Gevallenstudie uit het personeelsbeleid Godshuizen-
met inbegrip van de deontologie- theorie N. (F. MUSSCHOOT) 15 u. 8-9 laan, 4 

13. Gevallenstudie uit de organisatie-
psychologie met inbegrip van de - Godshuizen-
deontologie- theorie .......... ·. N. (F. MUSSCHOOT) 15 u. 9-10 laan, 4 

14. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de deonto- N. (J. Coupure 
logie, partim school en gezin(**) ..... QUACKELBEEN) 30 U, lOYz-llYz Rechts, 160 

15. Gevallenstudie uit de psychologische raad-
pleging met inbegrip van de deontologie, N. (J. Coupure 
partim bedrijf .............. QUACKELBEEN) 15 u. 13-14 Rechts, 160 

I 

16. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf, N.(J. Coupure 
partim : school en gezin - theorie (**) .. QUACKELBEEN) 30u. 13-14 Rechts, 160 

17. Problemen uit de psychologische bege-
leiding in gezin, schoot en werk - Coupure 
theorie (* *) . . . . . . . . . . . . . . . N . 

/ 30u. 8-9 Rechts, 160 

18. Gevallenstudie uit de psychologische 
begeleiding met inbegrip van de Coupure 
dec;mtologie (**) ............. N. 30u. 8-9 Rechts, 160 

19. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen- theorie(**) ........ N. (H. PICARD) 60u. 9Yz-10Vz Univ., 8 

/0\ '= +-•nol ~"'-f.".l .. ,..o-n ..,.a,r ,...,,.~'111€> o ·u.o.."h•.o.ol IY.Oif'O-P.l'llo;,.t -uo• •ro•t:>,._h:ll.o.-AL'It. .,...,.._,.:~;".;..."_....,_ 

(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgeo gespreid over de 1e, "leen 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 



V. -w 
I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

20. Fysiologie en hy~ëne van de arbeid-

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie (Nieuw Programma) 

Titularis (
0

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

theorie(**) ........... . P. VAN UYTVANCK 30 u. 13-14 Watersportlaan, 2 

21. Beginselen van de neuropathologie toege-
past op het menselijk gedrag ( **) . . . . IN. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Drie cursussen~ gespreid over de drie licentie
jaren te kiezen uit één der programma's van de · 
universiteit, met een totale studieduur van ten 
minste 90 uur (theorie en oefeningen samen) 
met goedkeuring van de raad van de faculteit. 

30 u. 

( 0 ) = totaal aantal uretl per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e .en 3e licentie, met een totale studiejaar van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Kennisleer - theorie ........... N. (L. APOSTEL) 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

-
2. Historiek en grondslagen van de sociale 

agogiek 
- partim theorie ............. 30 u. 14-15 

N. (G. DE BOCK) Pasteurlaán, 2 
- partim oefeningen ............ 60u. 15-16(1) 

15-18(2) 

3. Theorie en praktijk van de wetgeving op . -
Vl de jeugdbescherming met oefeningen .. N. (G. DE BOCK) 30 u. 16-18(1) Pasteurlaan, 2 -~ 
I 4. Interactiemethoden . . . . . . . . .. . . N. 30 u. op afspraak .. Blandijnberg, 2 

5. Differentiële en persoonlijkheidspsycho-
logie met oefeningen- partim theorie .. N. (W. DE COSTER) 45 u. 9-10% Bla·ndijnberg, 2 

6. Pro biemen uit de methodologie van de 
.gedragswetenschappen met inbegrip van ' 
de deontologie van het \\etenschappelijk 
onderzoek met oefeningen- partim theorie N. (W. DE COSTER) 30 u. 14%-16% Blandijnberg, 2 

7. Axiologie ................ N. (J. KRUITHOF) 60u. op afspraak (3) Blandijnberg, 2 

8. Beginselen van de psychiatrie- theorie .·. N. (E . .YERBEEK) 60 u. 12-13 12-13 - A.Z. - Aud.C 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek ................ N. (R. VER BIST) 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

10. Cursussen naar keuze zie p. 518 t.e.m. 520 
-~ --------------

(
0

) = totaal aantal uren per _cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren ~ 
(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar ( 3) = cursus gegeven om de 2 jaar 

-~~-~ 
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L FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ' 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen --- -:: ,---- ' 
-

Richting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 1. Studie van de methodes van groepsoverleg -

I me~ inbegrip vanvergaderings-en 
discussietechnieken . . . . . . . . . . . . N. (P. COETSIER) 30u. 9-10 Pasteurlaan, 2 

2. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde . . . . ~ . . . . . . . . N. (A. DE BLOCK) 30u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

3. Grondige studie van het agogisch proces 
- partiro theorie ............. N. (G. DE BOCK) Pasteurlaan, 2 

_./ 

I a. studie van de sociale diagnose . . . . . 30u . 10-11 -VI 
r -I VI b. studie van de methodes en technieken 

I van de interventie (met inbegrip 
van het evaluatieonderzoek) . . .... 30u. 11-12 

~ 

- partiro oefeningen met optie voor de 
student 

a. betreffende partiro de exagogische 
praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . 60u . 9-11 

~ 

b. betreffende partiro de anagogische ' 
). 

praktijk ................ 60 u. 9-11 

4. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student ............. N. (G. DE BOCK) Pasteurlaan, 2 

a. betreffende de exagogische praktijk 90u. 8-12 

b. betreffende de anagogische praktijk ... 90 u. 14-18(3) 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) = individueel te bepalen -



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
". 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen -· 
( Richting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) .. , / 

'. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

5. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie 
-theorie ....... · .......... N. (W. DE COSTER) 

\ . 30u. 14-15 Blandijn~rg, 2 

6. Problemen uit de interactie- ·en inter-
ven tiemethoden . . . . . . . . . . . . . N . 30u. 15-17 Blandijnberg, 2 

7. Wereldbeschouwing- ideologie en 
denkvormen ............... N. (J. KRUITHOF) 30u. op afspraak ( 4) Blandijnberg, 2 

Ul -0'\ 

I 

8. Sociale pedagogiek- partiro oefeningen N. (M.L. VAN 
HERREWEGHE) 30u. 9-10 . 

H. Dunantl., 1 
- partiro theorie ... N. (R. VERBIST) 30u. 14-15 

9. Maatschappelijk opbouwwerk ...... N.(M. VAN 
VAERENBE~GH) 30u. - op afspraak - Univ., 8 

~ 

10. Cursu~sen n~ar keuze zie p. 518 t.e.m. 520 ·-

·-
-

'-- .. 
.~ 

' 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 4) = cursus om de 2 jaar gegeven · 
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I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WErENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
-' ' Richting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) 

~ 

Leergangen Tift!laris (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Systeemleer en informatieleer toegepast 
op de agogische \Wtenschappen - theorie N. (L. APOSTEL) 60 u. 9-10 9-10 

2. Problemen van planning en beleid in de 
sociale agogiek N. (G. DE BOCK) 

- partim theorie . . . . . . . . . . . . . 30u . 8-9 

- partirn oefeningen met optie voor de 
student 

a. betreffende de exagogische praktijk . : 60u. 9-12 

b. betreffende de anagogische praktijk . . 60u. 14-16(2) 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student ............. N. (G. DE BOCK) 

a. betreffende de exagogische praktijk . . 90u. 8-12 
' . 

b. betreffende de anagogische pr~ktijk . . 90u. 14-18(3) 

4. Problemen uit de wiskundige en statis-
tische methoden - theorie ....... . N. (H. PICARD) 30u. 10-12(1) 

5. Cursussen naar keuze zie p. 518 t.e.m. 5 20 
'" 

,. 

• "" · (1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(3) = individueel te bepalen 

I 

' 
.. ---~ ~ ~ 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 8 



VI -00 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCRE WETENSCJJ.APPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische-wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek (Nieuw Programma) 
-

.' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag _ zaterdag 
\ 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Vijf of zes cursussen naar keuze over de drie licenties gespreid waarvan er twee mogen gekozen worden uit om het even welk licentieprogramma-
(gyoepering zoveel mogelijk in overeenkomst met gekozen optie : oefeningen - stage - scriptie), met een totale studieduur van ten minste 180 uur 
(theorie en oefeningen samen) 

~ 

1. Cultuurproductie van de nieuwe en --
nieuwste tijden ........ ; ....... N. (I.· BROECKX) 30u. (3) 

2 De algemene antropologie- met betrekking 
tot de wijsbegeerte, de psychologie, de 
geschiedenis en de biologie, 
partim biologie .............. N. (R. CLIQUET) 15 u. 

partim : wijsbegeerte . . . . . . . . . . . N. (E. VERMEER.SCH) 15 u. 15-16(1) 

partim : psychologie ........... N. (yl. DE COSTER) 15 ·U. 10-11 

3. Criminologie . . . . . . . . . . . . . . . N.(yl . 
CALEWAERT) 45 u. 11-12% 

4. Psychopathologie van het kind . . . . . . N. (A. EVRARD) 60 u. 9-11 

5. Forensische psychiatrie met inbegrip 
van de criminele antropologie en de N. (P. -
criminele pathologie ........... GHYSBRECHT) 15 u. 15%-16 

6. Psychopathologische criminele N. (P. 
profylaxe .............. .... GHYSBRECHT) 15 u. 15-15% 

(1) =eerste halfjaar (3) = cursus om de twee jaar gedoceerd 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

I 

Plaats 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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I 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCfJAPPEN 

' Licentie in dt: psychologische en pedagogische wetenschappen 

-- - - -
Rich_ting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) · - -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
7. Sociale criminele profylaxe . . . . . . . N. (C . 

- · VANHOUDT) 30 u. .... 10-11 

8. Psychologische aspecten van de 
ruimtelijke ordening met praktische N. (M. VAN 
oefeningen ................ V AERENBERGH) 30 u. 9-10 

9. Gezinspedagogiek ............ N. (M.L. VAN ! 
HERREWEG HE) 30 u. 9-10 

10. Organisatiepsychologie e •••••••••• N. (F. MUSSCHOOT) 30 u. 10-12(1) 

11. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers- radio- televisie) ...... N. (P. LUYKX) 45 u. 15%-17 

12. Grondige studie van de audio-visuele 12. Grondige studie van de audio-visuele I I 

communicatiemedia met praktische communicatiemedia met praktische 
oefeningen, partim : theorie oefeningen, partim : theorie ....... . . . . . . . N. (J. ·BRIERS) N. (J. ·BRIERS) 60u. 60u. 10-12 10-12 

13. Logica en psychologie 13. Logica en psychologie .......... . . . . . . . . . . N. (L. APOSTEL) N. (L. APOSTEL) 30u. 30u. 14-15 14-15 

14. De inrichting en techniek van het 14. De inrichting en techniek van het 
informatiewezen met bezoeken aan informatiewezen met bezoeken aan 
instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . instellingen ................ _N. (J. BRIERS) _N. (J. BRIERS) 60 u. 60 u. 14-16 14-16 

15. 15. Muziekgescrue de nis Muziekgescrue de nis ........... . . . . . . . . . . . N. (J. BROECKX) N. (J. BROECKX) 45 u. 45 u. 15-17 15-17 

16. Inleiding tot de voornaamste moderne 16. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen literaturen ................ . . . . . . . . . . . . . . . . N. (A. BOlCKMANS) N. (A. BOlCKMANS) 45u. 45u. 14-15% 14-15% 

( 1) = eerste halfjaar ( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren ( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' ' 

.. 

- .. - - - ~-~ 

zaterdag Plaats 

·Uniy., 2 

Univ., 8 

H. Dunantl., 1 

Godshuizen-- laan, 4 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek (Nieuw Programma) . . 

Leergangen . Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

17. Act"4ele problemen uit de pedagogiek .. · N. (R. VER BIST) 30u. 11-12 

18. Algemene orthopedagogiek, partim 
theorie .................. N. (M. WENS) 30 u. 10-11 

19. De jeugddelinkwentie .......... N. (G. DE BOCK) 30 u. 14-16(1} 

20. Moderne onderwijssystemen ....... N. (A. DE BLOCK) 30 u. 15-16 

21. Biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen ..... · ......... N. (R. CLIQUET) 45 u. 17-18% 

22. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek ....... . ........ N. (K. DE CLERCK) 30 u. 10-11 

23. Oefèningen in verbale communicatie ... N. (K. DE CLERCK) 30u. 10-11 

I -

,_ 

~ 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal ur:en per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Prof. 
Guislains~r., 49 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Bland~jnberg, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskens-
-5tf., -33 

. . 

~ 



·-- -

I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
.. - - -· - Richting F :Theoretische en Experimentele. Psychologie (Nieuw programma) --

Leergangen Titu.laris (0) maaltdag dinsdag woensdag donderdag vrijdag --zaterdag Plaats 

I 
1. Kennisleer - theorie ........... N. (L. APOSTEL) 30 u. 10-12(1) Blandijnberg, 2 

I 
2. Uni- en multidimentionele schaalmethoden 

met oefeningen ............. N. (P. COETSIER) 30u. 8'/z-1 OV2(2) Pasteurlaan, 2 

3. Problemen uit de methodologie van de ge-
j gedragswetenschappen met inbegrip van de 

! deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek ................ N. (W. DE COSTER) Blandijnberg, 2 

-pMtimt~orie . ............. 30u. 14'/z-16 'lz 
I (1) 
VI 
N - pMtim oefeningen 15 u. 16V2-17V2 - ........... 
I (1) 

4. Differentiële persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen- theorie .. N. (W. DE COSTER) 45 u. 9-10'/z Blandijnberg, 2 

5. Experimentele psychologie (2e deel) 10V2-12V2 
-theorie ................. N. (W. DE COS TER) 30 u. ( 1) Blandijnberg, 2 

6. Biologische basis van het gedrag N. (E. PENNOIT- -(endocrinologie) ............. DE COOMAN) 90 u. 1.5'/z.-17 Led., 35 

7. Statistiek: bijzondere methoden voor 
psychologen- theorie .......... N. {H. PICARD) 60u. 9-11 Univ., 8 

8. · Be8inselen van de psychiatrie -theorie . . . N. (E. VER BEEK) 60u. 12-13 12-13 A.Z. 
- Aud.,C 

9. Cursussen naar keuze zie p. 5 23 . . . . . . · 210u 

10. Oefeningen naar keuze uit een.andere 
psychologische richting . . . . . . . . . 90u . 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



VI 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

. ' ., 2e Licent~.e in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
" 

Richting F: Theoretische en Experimentele Psychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Problemen uit de algemene en theore-
tische psychologie - theorie ....... N. (W. DE COST_ER) 30u. 11-12 

2. Proble~n uit de experimentele 
psychologie - theorie ........... N. (W. DE COS TER) 45 u. 10-13(2) 

3. Oefeningen met stage in de --
experimentele psychologie ........ N. (W. DE COS TER) 120 u 10-12 

4. Differentiële en persoonlijkheids- '' 
psychologie met oefeningen- -
partiro Qefeningen ............ N. (W. DE COSTER) 15 u. 14-15(3) 

5. Methodologie van het organisatie-
onderzoek- theorie ........... N. (F. MUSSCHOOT) 30u. 9-11(2) 

6. Biologische basis van het N. (E. PENNOIT-
gedrag (2e deel) - theorie . . . . . . . . . DE COOMAN) . 90u. 10%-12 

7. Bijzondere problemen uit de statistiek 
en de waarschijnlijkheidsleer ....... N. (H. PICARO) 30u. 9-10 

8. Proble~n uit de geschiedenis van N. (J. 
de psychologie - theorie ......... QUACKELBEEN) 30 u. 9-10 

" 
9. Cursussen naar keuze zie p. 523 ...... 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere -
psychologische richting - 90u. ......... 

L.___ _ _ _ - -

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =in groepen 

zaterdag Plaats 

Blandij~berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Godshuizen-
laan, 4 

Led., 35 
. , 

Univ., 8 

Coupure-
Rechts. 160 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

~ 3e Licentie in de psycholQgische en pedagogische wetenschappen 
- - :____ Ric~ting F : Theoretische en Experimentele psychologie (Nieuw Programma) 

Leergangen Titularis (0) - maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-

l. Problemen uit de meettheorie - theorie N. (W. DE COS TER) 30u. -, ' 16-17 

2. Oefeningen· met stage in d~ experimen-
tele psychologie ............. N. (W. DE COSTER) 120u. 14-16 

3. B'eginselen van de psychofarmacologie N. (A. DE 
-theorie ................. SCHAEPDR YVER) 30u. 17-18 

4. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie .. · ........ . ....... N. (1. LEUSEN) 30 u. 17-18 -

5. Beginselen van de neurapa thologie in 
_verband met het menselijk gedrag .... N. 30 u. 17-18 

6. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting . . . . . . . . . 90u . 

7. Cursussen naar keuze .: 

Een samenhangende groep van ten minste vijf cursussen naar keuze die een geargumenteerd logisch geheel uitmaken, en als dusdanig aan de 
goedkeuring van de raad onderworpen worden, met een totale studieduur van ten minste 210 uur (theorie en oefeningen samen) 
Komen in aanmerking : 
a. Elke cursus uit een andere richting van de faculteit voor zover die niet op het eige!l programma voorkomt, eventueel ook cursussen uit 

andere faculteiten. 
b. Andere cursussen naar keuze, die niet als veq)Iichte cursus gedoceerd worden : 

- De biologische basis van het gedrag, N. (E. PENNOIJ'-
aanvullingen (4) ............. DE COOMAN) 45 u. 9-10V2 

- De klankleer en de orthofonie (4) .... N. (C. TAVERNIER-
VEREECKEN) 30 u.. 10-12 

- Documentatie over wetgeving en reglemen-
tering in verband met psychologische 
praktijk ( 4) ............... N. (R. DE MEYER) 15 u. 11-12(1) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 4) = te volgen gedurende de 3e licentie (1) = eerste halfjaar 

~- .. , 

- - :::::......-==...====..;.::;;;;; -

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

-

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Nieuw Programma)(*) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag_ 

1. Proefondervindelijke opvoedkunde ... N. (R. VERBIST) 30u. 16-18(1) 

2. Geschiedenis van de opvoedkunde .... N. (K. DE CLERCK) 60 u. 17-19 

3. Algemene methodiek .......... N. (A. DE BLOCK) 60u. 1Q-12 

4. Bijzondere methodenleer van de vakken 
die voorkomen op het programma van het 
hoger niet-universitair, het hoger secun- \ 

dair, normaal- en technisch onderwijs 

a. voor de examinandi van de richtingen 
"pedagogiek" en '_'orthopedagogiek" : 
pedagogi~·che en psychologische N. (L. 
vakken- theorie en oefeningen • .... VAN LEEMPUT) 45 u. 14-15Ih 

b. voor ie examinandi van de richtingen 
"Ontwikkelings- en klinische, psycho-
logie" en "Theoretische en experi-
mentele psychologie": 

· psychologische vakken theorie 16~-18 
en oefeningen ............ N. (A. DE BLOCK) 2ou. (2)(3) 

c. voor de examinandi van de richting 
"Bedrijfspsychologie" : de bedrijfs- N. (F. 
psychologie theorie en oefeningen MUSSCHOOT) 20 u. 17-18 

\ 

d. voor de examinandi van de richting 
"Sociale agogiek" : de sociaal 
agogische vakken theorie en 
oefeningen .............. N. (G. DE BOCK) 20u. - 11-12(2) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus -
(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de 2e of 3e licentie 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen 

-

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

H. Dunarttl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

. ; 

Pasteurlaan, 2 



FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregatie H.S.O. in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Nieuw programma) (*) 

Leergangen I Titularis 1 (0
) 1 maandag! dinsdag 1 woensdag 1 donder:*'gl vrijdag I zater~g I Plaats 

5. Stage in -de verschillende afdelingen 
van het hoger niet-universitair 
onderwijs 

a. voor de richtingen pedagogiek N. (L. VAN 
en orthopedagogiek ..... . .. LEEMPUT) l90u.l I 9-12 . I I I I I H. Dunantl., 1 

b. voor de richtingen ontwikkelings-
en klinische psychologie en 
experimentele en theoretische I 

110 u.l 
16-16"~ ,. psychologie . . . . . . .. . . . . . . . N. (A. DE BLOCK) <2> <3> I I I I I I Pasteurlaan, 2 

~I c. voor de richting bedrijfs- N. (F. 

I I I psychologie .............. MUSSCHOOT) 10 u. 17-18 Pasteurlaan, 2 

1 11 ~12(1) 1 
- I d. voor de richting. sociale agogiek ... N. (G. DE BOCK) 10u. Pasteurlaan, 2 

i I 

~ I -
. . 

" 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel .gevolgd wot:den samen met de 2e of 3e licentie 

:(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

(K.B. van 25 s~ptember 1969) 

Coupure Links 533- Tel. 23.69.61 
. . -

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

. De Faculteit van de Landbouwwetenschappen verleent de'volgende wet
telijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat landbouwkundig ingenieur · 
- Landbouwkundfg ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën · 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Licentiaat in de landbouwontwikkeling (*) 
_.:._ Geaggregeerde, voor het hoger secundair onderwijs (/andbouwonder- · 

wijs) 
- Doctor in de landbouwkundige wetenschappen 
- Getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie (*) 

TOE LA TINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 1 0 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 konink-
l~jk besluit van 5 juli 1965, omvat : · 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De· examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die tot verschillende disciplines behoren, waaronder de kandi
daat mag kiezen ; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling ; ~ 
. 3° de vertaling in . de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal doÓr de 
kandidaat gekozen onder de volgende ·: het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden 
zijn landstaal als tweede taal te kiezen ; 

4° de algemene geschiedenis ; 

(*) · Deze wetenschappelijke grad'en zijn postgraduaat-cyclussen. 

-526-



5° de geschiedenis van België ; 
6° de aardrijkskunde ; 
7° de rekenkunde ; 
8° . de alge bra ; 
9° de vlakke meetkunde ; 

1 0° de meetkunde der ruimte ; 
11 o de 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 jul~ 1965). 

3. - De· houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften -
~n diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over : 

1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 
2° één van de hiernavolgende groep vakken : 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot 11 o van art. 1 ; 

groep b :· 
de vakken bepaald onde·r de nrs. 12° tot 14° van art. 1. 
De keuze tussen de groep a en de groep b wordt door de kandidaat 
bepaald. 

4. - De hieronder opgesomde getuigschriften en diploma's geven 
aanlei~ing tot de vrijstelling van ondervraging bepaald bij art. 3 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen) ; 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij 

· art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 
exa.mens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examen
commissie ; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift, afd-eling Latijn-Grieks, dat 
toegang verleent tot het examen vari 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 erl het 
programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 
december 1949, hetwelk toegang verleent tot het examen van kan
didaat in de letteren en wijsbegeerte ; 

e) getuigschrift va_n de voorbereidende proef tot het examen van 
kandidaat in de handelswetenschappen ; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (econo-mische af
deling) ; 

g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling moedertaal-geschiedenis ; 
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h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling Frans-geschiedenis ; 

i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling moderne talen ; 

j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling Nederlands-Engels ; 

k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of 
wiskunde-fysica ; . . . 

1) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wetenschappen-aardrijkskunde ; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen ; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het ond~rwijs in de Ger
maanse talen in de middelbare scholen of diploma van regentes . 
voor het onderwijs in de Germaans~ talen in de middelbare scholen 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van 
r~gentes voor het onderwijs in de wetenschappelijke vakken in de 
middelbare scholen ; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres ; 
q) getuigschrift van het examen voor toelating tot de .Koninklijke 

Militaire school (afdeljng "alle wapens" of "polytechnische af
deling") ; 

r) getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A) ; 

s) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen) of diploma van een hogere. secundaire 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. 11, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade
mische graden en het programma van de universitaire examens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde commissie. 

B. Tot de wetenschappelijke graden van : 

I. geagg~egeerde voor het ·hoger secundair onderwijs (landbouw
onderwijs) : de houders van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van ingenieur uitgereikt door een door de Staat erkende 
Faculteit van de Landbou.wwetenschappen ; 

2. doctor in de landbouwkundige we.tenschappen : zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouw
kundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën. 

3. licentiaat in de landbouwontwikkeling : ·de houders van een wette
lijk of wete.nschappelijk diploma van landbouwkundig ingenieur, 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, licen-. 
tiaat in de wetenschappen (groep wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, aard- en d~lfstofkunde, aardrijkskunde, dierkunde of 
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plantkunde), burgerlijk ingenieur of natuurkundig ingenieur, uitge
reikt door een Belgische Universiteit of door een daarmede - bij 
toepassing van artikel · 3 7 van de bij Regentsbesluit van 31 
december .1949 gecoördineerde wetteri 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. 

C. Tot de speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie : de houders van 
een wettelijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig 

ringenieur of van ingenieur voor de sch~ikunde en de landbouw
industrieën. -

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor óp de 
wettelijke gradén van landbouwkundig ingenieur en/of ingenieur voor 
de scheikunde en de ·landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee 
studiejaren en twee examengedeelten. 

b) Landbouwkundig ingenieur. 
Het examen voor de graad van 'landbouwkundig ingenieur omvat de 
volgende vakken : 
B 1 - grondige studie van de biologie ; 
B2 -wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 - plantaardige en dierlijke produktie ; 
B4 --'- ingenieurstechnieken ; 
BS - industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 - economie ; · 
evenals de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, naar 
keuze van de examinandus·: ' . 
B7 -algemene landbouwkunde; 
BB - landbouwkunde van de tropische en subtropische streken ; 
B9 - veeteelt ·; 
B 1 0 - fytotechnie ; 
B 11 - waters en bossen ; 
B 12 -tuinbouw ; 
B 13 - plantenbescherming ; 
B 14 - boerderijhouw ; 
B 15 - landbouweconomie en landbouwsociologie ; 

. B 16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont
wikkelingslanden ; 
B 1 7 - ruimtelijke ordening ; 
B 18 - wetenschappen van de bodem ; 
B 19 - toegepaste plantkunde ; · 
B20 -toegepaste dierkunde ; (toegepaste hydrobiologie}'; 
B21 -voeding en dieetleer; 
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Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De examinandi moeten bij · de eindproef een werk indienen dat betrek
king heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
tegen een door haar vast te stellen datum. 

c} Ingenieur voor de scheikunde en 'de landbouwindustrieën. 
De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Het examen voor de graad van ingenieur voor de scheikunde en . de 
landbouwindustrieën omvat de volg~nde vakken : 
Cl -theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 - analytische scheik~nde ; 
C3 - organische en biologische scheikunde ; 
C4 -landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS - industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 - industriële natuurkunde ; 
C7 - ingenieurstechnieken ; 
CB - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijver-

heden. 
Het omvat eveneens de grondige studie van de fundamentele en toege
paste aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie 
van een landbouwnijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven .en van tenminste drie 
jaar studie. · 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrek
king h~eft 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 geschreven of 
gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband houdt met één der 
vakken, die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen. 

, e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige weten
schappen. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hog~r onderwijs 
in de landbouwkundige wetenschappen mag slechts afgelegd worden 
tenminste twee jaar na het bekomen van de overeenstemmende graad 
van landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de scheikunde en 
de landbouwindustrieën. · · 
Het omvat ,het indienen en. het openbaar . verdedigen van een proef
schrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een open-
~re~. . 

f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen omvat : -
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1° De organisatie en methoden ·va~ het secundair onderwijs ; 
2° De proefondervinde.lijke opvoedkunde ; 
3° De geschiedenis der opvoedkunde ; 
4° De algemene methodenleer ; 
5? De bijzondere methodenleer der vakken die voorkomen op het 

programma der inrichtingen voor het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs). · 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een 
getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding . 
van zijn . professor in de methodenleer, didactische oefenÏJ1.gen heeft 
gevolgd in een inrichting voor hoger technisch onderwijs. 
De examinandi moeten twee openbare lessen houden over onder
werpen, die vooraf door de examencommissie aangeduid worden en 
gekozén zijn uit het programma der inrichtingen· voor hoger technisch 
onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen voor de · graad van geaggregeerde kan tezelfdertijd afgelegd 
worden a,ls de laatste proef van het examen voor de graad van ingeni_eur. 

g) Speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstof van deze speciale studiën is hef voorwerp van één examen .en . 
van tenminste één jaar studie. 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

h) Licentie in de landbouwontwikkeling. 
Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat een 
aan tal cursussen en praktische .oefeningen, ten belope van ten minste 
1 000 uur theorie en praktische oefeningen in totaal, verplicht te kiezen 
uit de diverse leerplannen ter ver.krijging van één der graden van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën zoals deze leerstof ge_doceerd wordt aan de Faculteit 
van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor 
de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring, 
verleent, een aantal cursussen ten belope van maximum 300 u. theorie en 
praktische oefenïngen vervangen worden door een of meerdere cursussen van 
gezamenlijk, ten minste dezelfde duur, te kiezen uit een of meerdere leer
plannen 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 word.en opge
nomen die reeds deel uitmaakte van het examen ter verkrijging van de graad 
op grond waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd 
verkregen. 

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 leerplan over die twee jaar wordt door de bevoegde examen-
commissie bepaald. · 
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De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen ·Over een vraagstuk dat behoort bij een of meer van de cursussen van 
hun leerplan. Deze verhandeling moet aan de examencommissie voor de door 
haar vast te stellen datum worden voorgelegd. 

In het hiernavolgend lesrooster zijn de vakken als volgt aangeduid : 
Land houwkundig ingenieur 
Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie van de biologie ; 
B2 ·Wetenschappen van de bodem en van het milieu ; 
B3 Plantaardige en dierlijke produktie ; 
B4 Ingenieurstechnieken ; 
BS 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) Natuurbeheer ; 
d) Houttechnologie .'; 

Bl2 Tuinbouw; 
B 13 Plantenbescherming ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

Bl4 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies ; 

b) Cultuurtechniek ; 
c) Tropische streken ,; 

B 15 Landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
richting a) Landbouw ; 

b) Tuinbouw; 
Bl6 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke

lingslanden ; 
B 17 Ruimtelijke ordening ; 
B 18 Wetenschappen van de bodem ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

Bl9 Toegepaste plantkunde ; 
B20 Toegepaste dierkunde (toegepaste hydrobiologie); 
B21 Voeding en dieetleer. 

Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
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Gemeenschappelijke vakken 
. Theoretische en fysische scheikunde ; 

Analytische scheikunde ; 
Organische en biologische scheikunde ; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
Industriële natuurkunde ; 
Ingenieurstechnieken ; 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
Bijzondere vakken : 
Deze omvatten een grondig examen over de fundamentele en toegepaste 

aspecten van· één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of van 
de technologie van een landbouwnijverheid. 

C 1 Theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 Analytische scheikunde ; 
C3 Organische en biologische scheikunde ; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ;· 
C'S Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 ·. Industriële natuurkunde ; 
C':/ Ingenieurstechnieken ; 
· CB Technologie en bedrijfsleiding van landb?uw- en voedingsnijverheden. 
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Vt 
w 
~ 

I 

-
' 

Leergangen 

.... 

1. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
van de analytische meetkunde en van de 
infinitesimaalanalyse (1e_ deel) ........ 

1'. Praktische oefeningen ........... • "' 

.. 
2. Algemene natuurkunde (le deel) ..... . 
2'. Praktische oefeningen ..... . ...... 
3. Algemene scheikunde (1e deel) ....... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . 

4' Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I 

5. Beginselen van de dierkunde 
(1e deel) 4 ................ . 

5' Praktische oefeningen ............ 

6. Plantkunde (ie deel) ............ 
6'. Praktische oefeningen ............ 

(1) =.eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
') 

1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

8V2-9% -
'· 

G. VANSTEENKISTE 8V2-9% 12-13(1) ". Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 9Yz-13(1) 
9 %-12(2) Coupure, 533 

P. MORTIER llYz-13(2) 8%-10 Rozier, 44 
~ 

P. MORTIER 8V2-11%(2) Rozier, 44 

Z. EECKHAUT 10-11% 10-11% 10-11% Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 
-

L. DE LEENHEER 14-15 Coupure, 533 

L. DE LEENHEER 15-18(*) Coupure, 533 

A. GILLARD 14-16(1) Coupure, 533 
-

A. GJLLARD 14-16(1)(*) 16-20(1) 10%-12V2 
(90 uur/twee jaar) (*) (*) Coupure, 533 

J. MATON 8%-10(1) (114 uur/twee jaar) 8V2-10(1) Led., 35 

J. MATON 14%-17 (45 uur/jaar) Led., 35 

(*) =in groepen (2) =tweede halfjaar 



V'! 
w 
V'! 

~--- - -

Leergangen 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ..... 
2. Beginselen van staat- en sociale 

huishoudkunde . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheids-
rekening, de wiskundige statistiek en 
de biometrische wetten ........... 

3' Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 

van de analytische meetkun&e en van de 
infinitesimaalanalyse (2e deel) . . . . . . . ~ 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Mechanica : cinematica, statica, dynamica 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. Algemene natuurkunde (2e deel) 6. · Algemene natuurkunde (2e deel) . ..... 

6' 6' Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............ 

,.. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- - 2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 'c - . - - - -

Titularis maandag dinsdag -.roensdag donderdag vrijdag zaterdag -
' 

Plaats 

P. COETSIER 10%-12%(2) 
I 

Pasteurlaan, 2 

9Ih-11(1) 
A. VERKINDEREN 15-16%(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 8%-10(2) 1 Olf2-12( 2) Coupure, 533 

G: VANSTEENKISTE 1().11(2) 12-13(2) ~ Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 87'2-9%(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 9Yz-10lfz(1) Coupure; 53 3 

P. MORTIER 8V2-10 Rozier, 44 

P. MORTIER ll%-12Vz(2) 10.11(1) Rozier, 44 

P. MORTIER P. MORTIER 117'2-13(1) 8%-10(1) 
1().11%(2) Rozier, 4~ 

P. MORTIER P. MORTIER 8%-11%(2) Rozier, 44 

< 

-

(2) = tweede halfj aar 

, 



Vl 
VJ 
0\ 

I 

~ 

Leergangen 
". 

7. Algemene scheikunde (2e deel) ....... 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. Beginselen van de aardkunde en van de 

fysische aardrijkskunde ........... 
8'. Praktische oefeningen ............ 

8". Idem (veldoefeningen) . . • . . . . . . . . . 

9. Beginselen van de dierkunde 
'· 

(2e deel) ............. . .... 

9'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
10. Plantkunde (2e deel) ............ 

. . 

(1) = eerste halfjaar 

I 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. SCHAMP 8Yz-9%(1) 8%-1 0%(1) 14-15%(1) Coupure, 533 

N. SCHAMP 14-18(2)* (60 uur/jaar) 14-18(2)* Coupure, 533 

14Yz-l5Yz · 
L. DE LEENHEER (1) 14-15(1) Coupure, 533 

L. DE LEENHEER 151h-17Yz 15-17 

~: . (45 uur/jaar) 

( l)(*) ( 1)(*) Coupure, 533 

L. DE LEENHEER dag en uur later te bepalen . Coupure, 533 · 

A. GILLARD 14-16(2) Coupure, 533 

A. GILLARD . i (90 uur/twee jaar) 16-18(2) 14-18(2)* Coupure, 533 

J. MATON 11%-12%(1) 11 %-12o/4(1) 11 3.4-123.4(1) 
8Yz-10(2) (114 uur/twee jaar) Coupure, 533 

. ' -

~ 

(2) =tweede halfjaar (*) = in groepen 



--...___ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergàhgen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B I B I B I B I B I B I ·B I B I B I B I B I B I B I B I B 
. 7 8 9 ·10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(deel I) ............... . LL. BAERT 18 ma.: 9%-11%(2) 

2. Algemene landhuishoudkunde (deel I) G;. BAPTIST 7 I 8 I 9 I 10 I I 121 13 I 141 15 I 16 117 I 18 do.: 8V2-9%(1) 
ma.: 8%-9%(2) 

3. Landbouwboekhoudkunde G. BAPTIST 7 I I 9 I 10 I I 15a 16 vrijd.: 15-16(2) 

v.• 4. Bloementeelt (deel I) G. BOESMAN 

~ r 4' Praktische oefeningen G.BOESMAN 

12 13 15b ma. : HW2-11 %(1) 

12 13 15b ina.: 15-16(1) 

I r 5. Fruitteelt (deel I) G. BOESMAN .. 12 13 15b vrijd.: 15-16(1) 

5' Praktische oefeningen G. BOESMAN 12 13 15b Ïna.: 16-17(1) 

6. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt G.BOESMAN 12 15b di.: 16-18(1) 

6' Praktische oefeningen ............ G.BI OESMAN 12 15b za.: 8V2-11%(1)(3) 

7. Sierboomteelt (deel I) ............ G.BI OESMAN 11c112 13 15b vrijd.: 14-15(1) 

7' Praktische oefeningen ............ G.BI OESMAN 11cl12 13 15b ma.: 14-15(1) 

8. Algemene analytische scheikunde (deel I) .. A.C OTTENIE 18 21 wo.: 11 V2-12Vz(l) 
nijd.: 11V2-12%(1) 

18 vrijd.: 11 Yz-12%(2) 

8' Praktische oefeningen ............ A. Cl OTTENIE 18 21 vrijd.: 14-18(2) 

21 · do.: 14-18(2)(6) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = e~rste vijf weken (*) = plaats : Coupure, 533 (6) =om de 14 d. tweede donderdag 



VI 
w 
00 

I 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
' 

le 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 R B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1-9 20 21 

9. Bemestingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE } 8 9 ~0 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 8Yz-10%(2) 

10. Bodemfysica (deel I) .............. M. DE BOODT 7 8 10 12 13 -14 17 18 -· -
bc · ma.: '8Yz-9%(1) 

11. Agrarische bodemkunde ............ L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 wo.: 8Yz-9%(1) 
. do.: lOlh-l P/2(2) 

11' Praktische oefeningen L. DE LEENHEER 
~ 

9 11 12 13 17 18 20 do.: 14-18(2){5) ............ 
7 8 10 14 15 16 d~.: 14-16(2)(5) -

12. Agroclimatologie ............... L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 1 OYz-11 %(1) 
bc 

12' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15 16 17 18 20 do.: 17-18{1) 
bc 

I 

13. Agrarische veldbodemkunde . . . . . ·~ . . . L. DE LEENHEER 7 8 10 11 14 15 16 17 18 do.: 14-18. 
abc bc (2){6) 

14. Beginselen van de algemene wetgeving .... R. DE MEYER 7 9a 11 12 14 15 di.: 14-16{1) 
abc ab 

15. Algemene boekhoudkunde .......... F. DERWAEL 7 9 10 14a 15 16 di.: 8lh-10Yz(l) 

15' Praktische oefeningen ............. F. DERWAEL 7 9 , 10 14a 15' 16 vrijd.: 16-17(1) 

16. Tuinbouwboekhoudkunde ......... F. DERWAEI:; lSb vrijd.: 1()1/z-11 Yz(2 , 

17. Algemene landhouw van de warme streken L. DE WILDE 8 9b llb 13b 14c 16 18 di.: 16-18(1) I -- -- ~· -- - - ~-- ~---~ 

(1) =eerste halfja~ (2) =tweede halfjaar (5) =om de 14 d. eerste dond. (6) =om de 14 d. tweede donderdag (*) = plaats : Coupure, 533 



I 

Vt 
w 
\0 

I 

-
" -

Leergangen _, 

' I 

17' Praktische oefeningen ........... . . 

18. Landhuishoudkunde van de ontwikkelings-
landen (deel I) ........... . • ..... 

19. Algemene veeteelt (deel I) .......... 

20. Begrippen van ontleedkunde van de 
huisdieren .................. 

20' Praktische oefeningen ............ 

21. Bijzondere plantenaardrijkskunde ...... 

22. Toegepaste plantensystematiek ....... 

22' " Praktische oefeningen ............ 
23. Methodiek .................. 
24. Algemene insektenteer . . . . . . . . . . . . 

24' Praktische oefeningen ............ 

25. Limnologie .· ................ 

(1) = eerste halfjaar 

. 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
-.. 

leProef landbouwkundig ingenieur{*) ' 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. DE WILDE 8 llb 13b 14c 16 18 vrijd.: 1 7-18(1) 

L. DE WILDE 8 9b llb 13b 14c 16 18b 20 ma.: 16-17(2) 

H.DOORME 7 8 9 10 14 15a 16 21 do.: 16-17(1) 
ma.: 10.11(2) 

- ma.: 10%-11 %(1) 
H. DOORME 7 9 15a 21 di.: 11-12(2) 

H.DOORME 7 9 15a - 21 vrijd.: 15-16(1) 
ma.: 10V2-11 Vz(2) 

-
L. EE.CKHOUT 8 10 11 16 18 vrijd.: 15-16(1) 

ma.: 11%-12Y2(2 
di.: 9%-10%(2) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 wo.: 9%-11 %(1) 
do.: 9Y2-10%(1) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 . 15 uur/jaar 

G. GENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18a 21 di.: 10Yz-ll Y2(1) 

A. GILLARD 7 8 10 "11 12 13 16 20 ma.: 17-18(2) 
abc 

A. GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 20 di.: 16-18(2) 
abc 

A. GILLARD 9 11 17 20 do.: 11 Yl-12%(1) 
abc 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Ie Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
I 

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 

25' Praktische oefeningen ... . .... . .... A. GILLARD 9 11 17 20 ma. : 15-17(1)(3) 
abc vrijd.: 14-15(1) 

26. ' Dendrologie (deel I) .... . .. . ...... R. GOOSSENS 11 17 ma.: 101/:z-11%(1) 

~6' Praktische oefeningen .......... . . R. GOOSSENS - 11 17 wo. 14-17(1)(9) ' 

27. Dendrologie (deel 11) ....... . ..... R. GOOSSENS 11 ma.: 8%-9%(1) 
Vl ma.: 111/:z-121/2(1) 

~ 
I 

28. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) R. GOOSSENS 11 ~ di.: 9%-121/2(2) 

29. Hydraulica (deel I) ..... . ..... . . G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 vrijd.: 10%-11%(1) 

29' Praktische oefeningen ............. G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 ma.: 1P/:z-12%(1) 

30. Hydraulica (deel II) . . . . .. . . . .. . . . . G.A. HEYNDRICKX . 14 18 wo.: 8%-91/2(2) 

30' Praktische oefeningen G.A. HEYND!UCKX 14 
, 

18 di.: 8%-9%(2) . ........... 

31. Topografie (deel I) .......... . . . . G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 di.: 15-16(2) 
abc 

31' Praktische oefeningen . . ............ G.A.HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 ma.: 14-15(2) 
abc 

32. Beginselen van de technologie der ma.: 14-15(1) 
landbouwindustrieën • 0 ............ Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 91/:z-10%(2) 

32' Praktische oefeningen 0 •• ••••••••• Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 10%-12%(2 

33. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht .............. Germ. HEYNDRICKX 14 vrijd.: 11%-12%(1 

- --~ ---

(1) = eerste halfjaar 
(3) = eerste zeven weken 

(2) =tweede halfJaar (*) = plaats : Coupure, 533 (9) =laatste vijf weken 



FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENScHAPPEN 
! 

~J ~ 

leProef landb~uwkundig 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 

34. Begrippen van fysiologie van de 
huisdieren .................. J. MARTIN 7 9 10 13a 14a 15a 21 za: 9-12(1)(10) 

34' Praktische oefeningen ............ J. MARTIN 9 21 wo.: 14-17(2)(10) 

35. Landbouwwerktuigkunde (deel I) ...... J. MOERMAN 14 do.: 14-16(1) 

35' Praktische oefeningen ............ J.MOERMAN 14 vrijd.: 14-16(1) 
I 

36. Nijverheidsnatuurkunde, partim : koel-VI 
~ en droogprocessen, luchtconditionering ... - P.MOERMAN 14 ma.: 15-17(1) 

I 37. Elektriciteit (deel I) ............. K. PETIT 14 do.: 9%~10%(1) 

3 7' Praktische Oefeningen ............ K. PETIT 141 WO.: 9%-J 0%( 1) 

38. Studie en technologie van de di.: 10%-11%(2) 
matepalen .................. K. PETIT 9a 14 di.: 16-17(2) 

39. Weerstand van d«;l materialen (deel I} .... K. PETIT 14 ma.: 10%-11%(1) 

39' Praktische oëfeningen ............ K. PETIT 14 ma.: 9Vz-10%(1) 

40. Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten ............. J. SCHALCK 11 vrijd.: 9Vz--ll %(1 

40' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. SCHALCK . 11 . ma.: 8Vz-10%(2) 

41. Organische scheikunde (deel I) ....... N.SCHAMP lld 21 ma.: 9%-1 0%( 1) 
do.: 10%-11%(1) 

.. 
(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar · (*) = plaats : Coupure, 533 
(10) =eerste tien weken (3) =eerste zeven weken 



Vl 
~ 
N 

I 

~ 

Leergangen 

41' Praktische oefeningen ............ 

41" Praktische oefeningen ......... ..... 

42. Algemene plantenteelt ... , ........ 

43. Toegepaste erfelijkheidsleer ......... 

44. Enzymenleer (deel I) ............. 

45. Inleiding tot de plantenziektenleer ..... 
46. Motoren ................... 

4 7. Tuinbouwmachines ........ ...... 

4 7' Praktische oefeningen ............ 

48. Bosbouw (deel I) ............... 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
~ 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
'· 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N. SCHAMP 21 ma.: 14-17(1)(3) 
di.: 14-18(1)(3) 
do. : 14-18(1)(3) 
vrijd.: 14-18(1) 

N. SCHAMP lld 21 ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

M. SLAATS 7 8 9a 10 12 13 14 15 17 18 21 di. : 11Y~12%(1) 
vrijd.: 9Y~10%(1) 

M. SLAATS 7 '8 9 10 11 12 13 15 16 20 wo.: 11Y~12%(1) 

' 
vrijd.: 11 v~ 12Yz( 1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8Y~9%(1) 

J. VAN HOLDER 7 8 10 '12 13 16 di.: 10%-11%(2) 

J. VAN LANCKER 14 ma.: 14-15(1) 
I wo.: 11Y~l2%(1) 

J. VAN LANCKER 14a ma.: 8%-9%(1) 
, do.: 11 v~12:Y2(1) 

J..VAN LANCKER 14a do.: 17-18(1) 
vrijd.: 1 7-18(1) 

M. VAN MIEGROET 1J 17 di.: 8Y~ u %(1) 
vrijd.: 15-18(2) 

( 2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



VI 
~ 
w 

·-- - -
~ 

Leergangen 

-

48' Praktische oefeningen ............ 

-
: 

49. Inleiding tot de bosbouw .......... 

50. Algemene biochemie ............ 

51. Biochemie (deel I) .............. 
--

51' Praktische oefeningen ............ 

52. Toegepaste biometrie en steekproef- · 
technieken . . . . . _. . . . . . . . . . . . . 

52' Praktische oefeningen ............ 

53. Matrixtechnieken en statistische 
identificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54. Computerscience .............. 
(1) = eerste halfjaar 

- ~ - . ~· ~ 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Ie Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
- - . ~ _-:::-----=:-.:__-=====:: - - -

Titularis te volgen door de studenten die als bi~ onder vak gekozen hebben dagen en uren 

M. VAN MIEGROET 
--

M. VAN MIEGROET 

R. VAN PARIJS 

R. VAN PARIJS 

R. VAN PARIJS 

G. VANSTEENKISTE 

G. VANSTEENKISTE 

G. VANSTEENKISTE 

G. VANSTEENKISTE 

(2) =tweede halfjaar 

' 

B B B B B 
7 8 9 10 11 

11 

11 
abc 

7 8 9 10 11 
acd 

7 8 9 10 11 

7 8 9 10 11 

7 8 9 10 

8 9 

( 4) = laatste acht weken 
( 1 0) = eerste 10 weken) 

B B 
12 13 

12 13 

12 13 

-

12 13 

12 13 

12 13 

B B B B B B B B 
14 15 16 17 18 19 20 21 

wo.: 14-17(1)(10) 
vrijd.: 10%-12%(2) 

wo.:17Yz-18V2(1X10 
vrijd.: 14-15(2) 

15 18 vrijd.: 8%-9%(2) 
di.: 9%-10%(2) 

18 wo.: 10%-11V2(2) 
do.: 11%-12%(2) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

20 21 wo.: 9%-10V2(1) 
di.: 9%-10%(1) 
do.: 9%-10%(1) 

20 21 ma.: 14-17(1)(4) 
di.: 14-18(1)(4) 
do.: 14-18(1)(4) 

14 15 16 17 18 20 21 ma.: 17-18(1) 

14 15 16 17 18 20 21 ma.: 18-19(1) 
di.: 14-15(2) 

15 16 17 18 20 21 wo.: 9%-10%(2) 

14 15 16 17 20 21 vrijd.: 8%-9%(1) 

(*)=plaats : Coupure, 533 

--

\ 

. 



VI 
~ 
~ 

I 

, 

Leergangen 

5 5. Algemene mikro biologie . . . . . . . . . . . 

55' Praktische oefeningen ............ 

56. Mikrobiologie ............ , .... 

56' Praktische oefeningen ............ 

57. Toegepaste limnologie en hydrobiologie ... 

57' Praktische oefeningen ............ 

58. Mariene biologie ................ 

58' Praktische oefeningen ............ 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B 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 

-
J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 mll.: 9Y.z-1 olho) 

vrij d. : 1 01/2-11 1/2( 2 

J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 · do.: 14-16(1) 

J. VOETS 21 di.: 81/2-91/2(2) 
wo.: 81/2-91/2(2) 

J. VOETS 21 ma.: 14-18(2) 

J. DE MAESENEER 20 di.: 1 01/2-121/2( 1) 
wo.: 101/2-111/2(1) 

J. DE MAESENEER 20 do.: 16-17(1) 
di.: 91/2-121/2( 2) 

. . 
G. PERSOONE 20 wo.: 11 Ih-121/2(2) 

G. PERSOONE 20 15 uur/jaar 
Plat., 22 

. 

(*) = pla~ts : Coupure, 533 



-----
I 

l_ 

I 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
/ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
- -- .. --- -

-- ~ 

Leergangen Titulari~ 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 

I 
1. Theoretische en fysische scheikunde di.: 8%-9V2{2)(3) 

I 
~ 

(deel 11) . .•.••••.•.••••...•• L.BAERT 18 do.: 8Yz-9%{2)(3) 

l 1' Praktische oefeningen ............ L. BAERT 18 do.: 14-18(2)(3) 

i 2. Landbouwbedrijfsleer ............ G.BAPTIST 7 9 10 14 15a 16 17 ma.: 9Yz-10V2(1) 

l di.: 1 0Yz-11V2(2) 

I 2' Praktische oefeningen G. BAPTIST 7 9 io 15a 16 di.: 16-18(2) . . . ·~ . . . . . . . . 
I Vl - . do.: 14-16(1) ~ 

I Vl 

I 3. Methodes van onderzoek in de ma.: 16-17(1) 
I landhuishoudkunde ........... . . G. BAPTIST 9 15 16 di.: 9Vl-1 OVl . . 

3' Praktische oefeningen .......... . . G. BAPTIST 9 15 16 vrijd.: 14-16(2) 

4. Fruitteelt (deel 11) ............. .. G. BOESMAN 12 15b ma.: 14-15(1) 

4' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b za.: 8Vl-1 OVl( 1) 

5. Sierboomteelt (deel 11) ........... G. BOESMAN llc 12 15b vrijd.:. 9Yz-10V2(2) 

5' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN llc 12 15b do.: 14-18(2)(3) 

6. Bloementeelt (deel 11) ............ G. BOESMAN 12 15b ma.: 15-16(1) 
~ 

6' Pra_ktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b I za.: HWz-12YzÇ1) 

7. Groenteteelt (deel I) . . . . . . . . . . . . . G. BOESMAN 7 10 12 13 15 vrijd.: 1~-13(1) 

7' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b wo.: 8Yz-12V2(1)(3) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, ~33 



V. 
~ 
0\ 

I 

·.~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

. - ~ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) . 
~ 

-;; 

Leergangen Titularis te 'olgen door de studente!l die als bijzonder vak gekpzen hebben dagen en uren 

--- B B B B B . 

7 8 9 10 11 

8. Algemene analytische scheikunde {deel 11) A.COTTENIE 

9. Analytische agrochemie (deel I) ....... A. COTTENIE 

9' Praktische oefeningen ............ . A. COTTENIE 

.._ 

10. Bemestinftsleer ................ A. COTTENIE lla 

11. Bodemfysica (deel 10. ............ M. DE BOODT 

11' Praktische oefeningen ........... .. . M. DE BOODT 

12. Geomorfologie ............... M. DE BOODT llb 
' 

12' Praktische oefeningen ............ M.DE BOODT llb 

13. Bospedologie ................. M. DE BOODT 11 .. 
abc 

13' Praktische oefeningen ............. M. DE BOODT 11 
abc 

14. Tuinbouwbodemkunde ........... M. DE BOODT 

14' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 

15. Toegepaste,bodemmineralogie (deel I) ... L. DE LEENHEER 8 

15' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 8 

16. Fytosanitaire wetgevi.Qg ........... R. DE MEYER 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken 
( 3) - eerste zeven weken 

B 
12 

12 

12 

B B B B B B B B B , 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

18 vrijd.: 10Y:t-11% (1) 

18 20 21 'wo.: 8%-10%(2) 

18 20 21 di.: 8Y:t-13(2)(4) 
di.: 15-18(2)(4). 

do.: 8%-10%(2) 

17 18 do.: 9%-11 %(2) 

18 vrijd.: 9Y:t-12Yz(2) 

17 18 ma.: 14-16(2) 

17 18 30 uur/jaar 

di.: 10Y:t-12%(2) 

30 uur/jaar 

18 do.: 8Y:t-10(1) -
18 15 uur/jaar 

do.: 9Y:t-10Yz(l) 

do.: 14-16(1)(3) 

13 17. di.: 16-17(2)(5) 
-

(5) =eerste tien weken (*) =plaats : Coupure, 533 



--

I 

l __ 
FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur _(*) 
.. - -- --

~ - - - -

I 
- -

• 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 

17. Landbouwwetgeving .......... · ... R. DE MEYER 7 9 14b 15 17 di.: 16-17(1) 
I di.: 15-16(2) 

18. Algemene boekhoudkunde .. ........ F. DERWAEL 12 di.: 8Y2-1 0%(1) 

18' Praktische oefeningen ............ F. DERWAEL - 12 vrijd.: 16-17(1) 

19. Tuinbouwboekhoudkunde ......... F. DERWAEL 12 vrijd.: 10%-11%(2) 
I 

VI 20 .• Tuinbouwec~nomie (deel I) ......... F.·DERWAEL 12 15b ma.: 14-16(2) 
~ vrijd.: 9Y2-ll%(1) 
.....,J 

I 
21. Tuinbouweconomie (deel 11) . . . . .~ . . . F. DERWAEL 15b di.: 10%-11 Yz( 2) 

di.: 16-18(2) 

1 
22. Plantenteelt van de warme streken ma.: 9%-11 Yz(2) 

(deel I) .................•. L. DE WILDE 8 9b 13b 14c 16 18b wo.: 8%-10%(1) 
wo.: 14-15(2) 

22' Praktische oefeningen .... ":. ....... L. DE WILDE 8 13b di.: 8%-12%(2)(4) 
...- . 8 13b 16 ma.: 14-16(2) 

23. Plantenteelt van de warme streken ma.: 14-16(1)(4) 
(deel 11) .. .. . ...... . ....... L. DE WILDE 13b wo.: 10%-12*(1) 

23' Praktische oefeningen ............ L. DE WILDE 13b vrijd.: 15-16(1) 

24. Bijzondere veeteelt (deel I) . · . . . . . . . . . H. DOORME 7 9 10 15a ma.: 15-16(2) 
vrijd.: 9%-10%(1) 

24' Praktische oefeningen ............ H. DOORME 7 9 10 15a wo.: 10%-12% 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (.4) =laatste acht weken (*)=plaats: Coupure, 533 

..... 



VI 
~ 
00 

I 

Leergangen 
: 

' 

25. Bijzondere plantenaardrijkskunde ...... 

26. Plantecologie (deel I: ecófysiologie) .... 

26' Praktische oefeningen ............ 

27. Plantecologie (deel 11: algemene ecologie) 

.28. Plantecologie (deel III : de mens en zijn 
natuurlijke hulpmiddelen) .......... 

29. Plantensociologie en landschapsecologie . . . 

29' Praktische oefeningen ............ 
30. Dierlijke plantenparasieten (deel I) ..... 
30' Praktische oefeningen ............ 
31. Levensmiddelenchemie ........... 

32. Cultuurtechniek (deel I) ........... 
33. Cultuurtechniek (deel 11) .......... 
33' Praktische oefeningen ............ 

( 1) : eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkUndig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. EECKHOUT 12 ma.: 11-12(2) 
di.: 9%-1 0%( 2) 
vrijd.: 15-16(1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 do.: 16-18(1) 
bc 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 ma.: 11%-12%(1) 
bc 

L. EECKHOUT 7 8 9 11 · 13 14 15 16 17 18 20 do.: 11 %-12%(2) 
bc 

I 

L. EECKHOUT 8 9 11 15 16 17 18 20 di.: 14-15(2) . 

L. EECKHOUT 10 11 12 
\ 

17 18 20 vrijd.: 15-17(2) 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 20 vrijd.: 14-15(2) 

A. GILLARD 7 8 10 12 13 16 vrijd.: 14-15(1) 

A. GILLARD 7 8 10 12 13 16 di.: 10%-12%(1) 

H. HENDRICKX 21 ma.: 9%-10%(1) 
wo.: 10%-11 %(1) 

G.A! HEYNDRICKX 7 10 12 14 15 17 18 20 ma.: 18-19(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 vrijd.: 17-18(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo.: 1oYz-12Yz(2) 1 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats: Coupure, 533 



--

J FACULTEIT VAN DE LAND1JOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
, 0 

r• ~ ~ 

- -- ----
>,. 

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 

34. Cultuurtechnische bouwwerken (deel I) ... G.A. HEYNDRICKX 14 do.: 9Vz-10%(2) 
vrijd.: 16-17(1) 

34' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 vnjd.: 14-16<2> 

~ 14 
bc ma.: 15-18(2) 

I 35. Hydraulica {deel 111) .............. G.A. HEYNDRICKX 14 18 do.: 11 Vz-12~(1) 
I Vl 35' Praktische oefeningen G.A~ HEYNDRICKX .14 18 vrijd.: 17-18(1) ~ ............ 
I \0 
I I 36. Topografie (deel 11) ............. G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 . vrijd.: llYz-12%(1) 
i 

I \ 
vrijd.: 8Vz-9%(2) 

I i 36' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 za.: 8%-10%(2) 

37. Cultuurtechniek voor de warme streken . . ~ G.A. HEYNDRICKX 8 14c 16 di. : 8%-9%(1) 

. 3 8. Beginselen van de technologie der ma.: 14-15(1) 
landhou win dustrieen ............ Germ. HEYNDRICKX 9 14 ~6 17 21 vrijd.: 9%-10%(2) 

3 8' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 9 14 17 21 vrijd.: 1 ()1/z-12%(2) 

39. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : 
warmteoverdracht .............. Germ. HEYNDRICKX 8 vrijd.: 11 Vz-12%(1) 

40. Natuurbehoud . . . . . . . . . . . . . . . . J. HUBLE llc di. : 8Vz-1 Qlh( 1) 

41. Scheikundige bestrijdingsmiddelen ..... R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 17 20 21 ma.: 17-18(1) 
do.: 11 %-12Yl(l) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tw~de halfjaar (*) = plaats : Coupure, 5 33 

I 

.. 



VI 
VI 
0 

I 

Leergangen 

.. 

41' Praktische oefeningen ............ 
42 Algemene voedingsleer ........... 
43. Voeding van groot vee ............ 
43' Praktische oefeningen ............ 
44. Voeding van klein vee ............ 
44' Praktische oefeningen .... · ........ 
45. Landbouwwerktuigkundè (deel 11) ..... 

45' Praktische oefeningen ............ 

46. Nijverheidsnatuurkunde, parÜm : elektronica 

46' Praktische oefeningen ............ 
4 7. Nijverheidsnatuurkl.inde (koel- en droog-

processen, luchtconditionering) ....... 
48. Plattelandsstructuren en agragische 

opleiding in de ontwikkelingslanden, 
deel I : Plattelandsstructuren ........ 

49. Biologisch onderzoek van milieu-
veiontreiniging ............... 

(1) =eerste halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 
J 

B B B B B B B B B B B B B B B 
! 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. KIPS 8 13 20 21 di.: 8%-12%(2)(3) 

1. MARTIN 7 9 10 14a 15 21 do.: 8%-11 %(1) 

1. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: 1 OYz-11 %(2) 

J. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: 14-16(2) 

1. MARTIN 9 21 do.: 9%-10%(2) 

1. MARTIN 9 21 do.: 16-18(2) 

1. MOERMAN 14 ma.: 15-17(1) 
! di.: 14-16(1) 

1. MOERMAN 14 di.: 16-18(2) 

14a di.: 14-16(2) 
I 

P. MOERMAN 14a wo.: 14-16(1)(3) 
-

P. MOERMAN 14a wo.: 16-18(1)(3) 

·P. MOERMAN 8 ma.: 15-17(1) 

F. PAUWELS ' 8 14c 16 vrijd:: 8%-10%(1) 

wo.: 10%--11 %(2) 
G. PERSOONE 20 Plat., 22 

__ L___ __ - L__ ___ ---------

( 2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



I 

V. 
VI 

I 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben · I dagen en uren 

B I B B B 
7 8 9 10 

49' Praktische oefeningen . . . . . . . . . : .. I G. PERSOONE 

50. Boerderijbou\\kunde (deel1) K. PETIT 7 I I 9 I I I I 

50' Praktische oefeningen . K. PETIT 7 I I 9 I I I . I 

51. Electriciteit (deel 11) .• K. PETIT 

51' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 

52. Gewapend beton , K. PETIT .............. 
52' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 

53. Weerstand van de materialen (deel 11) .... K. PETIT 

53' Praktisch~ oefeningen ............ K. PETIT 

54. Houttechnologie (lla) - J. S~H~LCK lld ........... 

54' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK lld 

55. Organische scheikunde (deel 11) ....... N. SCHAMP lid 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=plaats: Coupure, 533 

l14l15al 117 I I I I 

I 14115a I 
14a 

1-171 I I I 
14a 

14 

14 

14 

14 

-

. 20 21 -

wo.: 14-18(2) 
do.: 14-18(2) 
Plat., 22 

I ma.: 10%-11 %(1) 
di.: 9V2-10%(2) 

130 uur/jaar 

vriJd.: 8%-11 %(1) 

do.: 15-16(1) 

wo.: 

di.: 

1 OY:z-11 %(1) 

17-18(1) 
---

vrijd 

wo.: 
do.: 

ma.: 
+ 30 

ma.: 
+ 15 

.: 14-16(1) 

11%-12%(1) 
10%-11%(2) 

14-16(1) 
uur/jaar 

1 0%-11 V2(1) 
uur/jaar -

di • I 9%-10%(1) 
8 1/2~91(2(1) ..., wo.: 



Vl 
Vl 
N 

I 

- -

Leergangen 

... 

SS' Praktische oefeningen ............. 

·-
56. Algemene plantenveredeling . . . . . . . . . 

57. Inleiding tot de landbouwplantenteelt . . . . 

58. Landbouwplantenteelt (deel I) ....... 
58' Praktische oefeningen ............ 
59. Ecologie van de landbouwgewassen ..... 
60. Proeftechniek ................ 
61. Zaadkennis ................. 

· 61' Praktische oefeningen ............ 
62. Algologie .................. 
62' Praktische oefeningen ............ 
63. Fytovirologie ................ 
63' Praktische oefeningen ............ 

64. Plantenziektenleer (deel I) .......... 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

, 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularfs te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 

N.SCHAMP 11d 

M.SLAATS 7 8 10 12 13 

M. SLAATS 14 
ab 

J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 

J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 

J. STR YCKERS 7 9a 10 13 

J. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 

J. STRYCKERS 13 

J. STRYCKERS 13 

P. VAN DER VEKEN 

P. VAN DER VEKEN 

J. VAN HOLDER 8 12 13 

J. VAN HOLDER 8 12 13 I 

J. VAN HOLDER 7 8 10 12 13 
. -

(2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken 
(3) = eerste zeven weken 

B 
15 

15a 

1Sa 

B B B B B B 
16 17 18 19 20 21 

20 21 di.: 14-18(1)(4) 

20 21 vrijd.: 14-18(1)(4) 

16 ma.: 8Yz-9Yz(2) 
do.: 9Yz-10Yz(2) 

di.: 9Yz-1 ()lh(l) 
do.: 14-15(1) 

18a vrijd.: 15-17(1) 

. 18a wo.: 8Yz-9Yz 

18a di.: 15-16(1) 

16 18 ma.: 8Yz-9Yz(1) 

vrijd.: 14-15(2) 
-

vrijd.: 15-16(2) 

20 di.: 15Yz-18(2)(11) 

20 vrijd.: 1Q-12(2)(3) 

ma.: 1 OYz-11 Yz( 1) 

di.: 17-18(2) 
vrijd.: 17-18(2) 

16 di.: 14-15(1) 

(*) = plaats : Coupure, 533 
(11) =eerste zes weken 



VI 
VI 
w 
I 

I 

-

Leergangen 

64' Praktische oefenfugen ............ 
65 . . Arbeidsleer ................. 
66. Landbouwmachines ............ .. 
66' Praktische oefeningen ............ 

--

67. - Motorcultuur ................ 
67' Praktische oefeningen ............ 
68. Vervoermiddelen .............. 
69. Bosbouw (deel Il) .............. 

69' Praktische oefeningen ...... ....... 

70. Bosbouwtechniek en bosexploitatie 
(deel 0 ................... 

70' Praktische oefeningen ............ 

71. Statistische modellen in de 
biotechniek .................. 

71' . Praktische oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPÈN 

· 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
-- - -=- _.:...: 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J..VAN HOLDER 7 8 10 12 13 16 vrijd.: 17-18(1) 

J. VAN LANCKER 14a 15 di.: 10%-11%(1) 

J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 vrijd.: 10V2-12Y2(2) 

J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 do.: 16-18(2)(3) 
+ 15 uur/jaar 

J. VAN LANCKER 7 10 14 ma.: 14-15(2) 

J. VAN LANCKER 7 10 14 di.: 812-9%(2) 

J. VAN LANCKER 14a di.: 8%-9%(1) 

M. VAN MIEGROET 11 17 wo.: 13Y:z-16%(2) 
' do.: 8%-11%(1) 

M. VAN MIEGROET 11 WO.: 9%-12%( 1) 
wo.: 8%-11 %(2) 

wo.: 11 Y:z-12%(2) 
M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 16-17(1) 

M. VAN MIEGROET 11 WO.: 16%-1 7%(2) I 

vrijd. : 17-18(1) I 

11 
G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 abd 12 13 ·15 16 17 18 20 21 ma.: 12:..13(2) 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 ma.: 16-18(2) 
r abd 

(2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*)=plaats: Coupure, 533 



Vl 
Cll 
~ 

I 

-, 

' 

Leergangen 

. 

72. Landbouwpolitiek . .. . . • . . . . . . . . . . 

73. Marktkunde voor land en tuinbouw-
produkten .................. 

74. Algemene microbiologie ........... 

74' Praktische. oefeningen ............ 

75. Bodemmikrobiologie ............ 

75' Praktische oefeningen ............ 
76. Microscopische en microbiologische ' 

ontleding van voedingswaren ........ 
76' Praktiscl)e oefeningen ............ 
77. Toegepaste mikrobiologie .......... 

77' Praktische oefeningen ............ 
78. Oefeningen op de proefhoeve ........ 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*)=plaats: Coupure, 533 (4) =laatste acht weken 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
--· 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

~ 

B B 

' 
~ 7 8 

A. VERKINDEREN 

A. VERKINDEREN 

J. VOETS 
-

J. VOETS 

J. VOETS 

J. VOETS 

J. VOETS 

J. VOETS 

J. VOETS 

J. VOETS 

7 

7 

. . 

7 

(3) = eerste zeven weken 
(6) =eerste vijf weken 

B B B B B 
9 10 11 12 13 

13 

9a 

11 
a cd 

11 
a cd 

10 13 

10 13 

13 

13 

9 10 13a 

B B B B B B B B 
14 15 16 17 18 19 20 21 

15 17 
--

15 

' 
' 

r 
18 20 

18 20 

21 

21 

' 21 

21 

15a 18a 

dagen en uren 

do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8Yz-9Y2( 1) 

ma.: 8%-11 %( 2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 9Yz-H)l/2( 1) 
vrijd.: 10%-·11%(2 

,. 
do.: 14-16(1) 

di.: 8%-9Y2(1) 
vrijd.: 8Yz-9%(2f 

ma.: 14-17(Î)(6) 

vrijd.: 8%-9%(1) 

Wb.: 14-18(1)(3) 

di.: 10Yz-ll%(1) 
wo.: 9%-10%(1) 

di.: 14-18(1)(3) 

wo.: 9-12 



--· 

I 

-

l 
F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ,. j ; 

- 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
-- -· ~~ 

I - 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 f7 18 19 20 21 
I "' I 79. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
I 

r- onderzoek van milieuverontreiniging 
a. partim.: ano~ganische ........... A. COTTENIE 20 do.: 10-11 Y2 

~ (1)(3)(*) 

~ a' praktische oefeningen . . . . . . . . • . . A. COTTENIE 20 wo.: 9Y2-12 
- (1)(3)(*) 

I - i wo.: 14-18 
Vl (1)(3)(*) 
Vl 

.. 
Vl 

I b. partim : organische ............ N. SCHAMP 20 wo.: 9Y2-13 

I 
(1)( 4)(*) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N. SCHAMP 20 wo.: 14-18 
- (1)( 4)(*) 

80. Belgische wetgeving en internationale - vrijd.: ll-12Y2(1)(3) 
normen in verband met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS 20 Univ., 8 

81. Virologie in verband met milieu- ma.: 8%-10(2}(7) 
verontreiniging ............... A. DEVOS 20 Casinopl., 12 

I 

82. Bodemclassificatie .............. L. DE LEENHEER llb 18 ma.: 9V:z-1 OV2( 1)(*) 

82' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER llb 18 ma.: 10V2-11112 
(1)(*) 

' ma.: 15--18 
(1)(*)(8) 

83. Landelijke ordening en streekplanning ... M. ANSELIN 17 di.: 1 OY2-12V2(1 )( *) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken 
(*)=plaats: Coupure, 533 (4) = laaste acht weken (7) = vijfde tot elfde week 
(8) = laatste vijf weken 



Vl 
Vl 
0\ 

I 

Leergangen 

1. Dieetleer .............. - ... 

2. Algemene landhuishoudkunde (deel 11) ... 

3. Landelijke structuren en ruilverkaveling . .- . 

4. Fruitteelt (deel 111) ............. 
4' Praktische oefeningen ............ 

5. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur ... 
5' Praktische oefeningen ............ 

6. Bloementeelt (deel 111) ........... 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. Groenteteelt (deel 11) ............ 
7' Praktische oefeningen ............ 

8. Bodemfysica (deel_ 11) ............ 
~ 

8' Praktische oefeningen .. ' • ......... 
. 

9. Bodemgeschiktheid en bodembehoud .... 

(1) =eerste halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- 3e Proef landbouwkundig ingenieur·(*) ' 

Titularis te volgen door de studenten äie 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 

" di.: 15-18(2)(15) 
G. VERDONK 21 A.Z. 

G. BAPTIST 15 vrij d.: 9%.-1 0%(1) 

' di. : 9%-1 0%( 2) 

G. BAPTIST 17 do.: 9%-10~(2) 

G. BOESMAN 12 15b di.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 15b wo.: 10%-11%(2) 

G. BOESMAN llc 12 15b di.: 8%-10%(1) 

G. BOESMAN llc 12 15b wo.: 8%-10%(2) . 

G. BOESMAN 12 15b do.: 14-15(1) 

G. BOESMAN 12 15b vrijd.: 14-15(1) 

G. BOESMAN 1 12 13 15b ma.: 11 %-12%(1) 

G. BOESMAN 12 15b do.: 15-17(1) 

M.DEBOODT 14 do.: 9%-11%(2) 
bc 

M. DE BOODT 14 vrijd.: 97'2-12%( 2) 
bc 

M. DE BOODT 15 17 18 di.: 17-18(2} 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 (15) =vijf weken vanaf half.maart 



--·- -- --- -.. · 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkwtdig 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 

10. Bospedologie ................. M. DE BOODT 18 di.: 1 OVz-12%(2) 

1 0' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 18 30 um/jaar 
I 

I 11. Geomorfologie M. DE BOODT 14 ma.: 14-16(2) I ............... 
I 

bc 

I 
I 11' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 14 later te bepalen 
VI bc 
VI 

I -...l 
I I 12. Bosrecht ................... W. DE CLERCQ 11 ma.: 8Vz-9Vz 

I 13. Beginsel'\_n van de toxicologische vrijd.: 14-15(2) 
profylaxie in de landbouw ~ · ......... A. HEYNDRICKX 9 13 21 J. Kluyske~s-

str., 27 

14. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... L. DE LEENHEER 18 do;: 9Y2-1 0%(1) 

14' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 18 do.: 14-16(1)(7) 
-

15. Toegepaste bodemmineralogie (deel 11) 
\ 

(les+ oef.) .................. L. DE LEENHEER . 18 ma.: 14-15%(2) 

16. Agropedologische streken van België .... L. DE. LEENHEER 14b 17 18a ma.: 11 Vz-12%(2) 

16' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 14b 17 18a di.: 8%-10%(2) 

17. Landhouwwetgeving . . . . . . . . . . . . . R. DE MEYER 18a di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen eerste donderdag 
(*) = plaats : Coupure, 533 (4) =laatste acht weken (7) = om de veertien dagen tweede donderdag 

\ 

-



U"' 
U"' 
00 
I . 

, 

Leergangen 

18. Sociale wetgeving . .................... 

19. Nijverheidsorganisatie ............. 

. 20. Bereiding van de tropische produkten ...... 

21. Plantenteelt van de wanne streken (deel 11, 3) 

' 22. Plantenteelt van de wanne streken 
(deel Il, 1, 2, 4) .................. .. 

22' Praktische oefeningen ................... 

23. Plantenteelt van de wanne streken (deel lil) 

23' Praktische oefeningen ........... , .... 

24. Plattelandstructuren en agrarische 
opleiding in de ontwikkelingslanden 
(deel 11 : agrarische opleiding) ........... 

25. Algemene veeteelt (deel 11) ........ ... 

I 

26. Bij~ondere veeteelt (deel II) 
·, 

........... 

-......,_ 

(1) =-eerste halfjaar . 

r ~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) .. 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dqgen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
~ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. DE MEYER 7 9 12 15 di.: 14-15(2)_ 

F. DERWAEL 15 di.: 10%-11 %(1) 
do.: 8V2-9%(1) 

L. DE WILDE 8 9b 16 18b di.: 8%-1 0%(2) 

L. DE WILDE 9b ma.: 14-16(1)(4) 

L. DE-WILDE 8 14c 16 18b wo.: 10%-12%(1) 

8 . 16 18b ma.: 1_4-16%(1) 

L. DE WILDE 8 I 
14c 16 18b vrijd.:· 15-16(1) 

L. DE WILDE 8 w~.: 9%-12%(2) 

L. DE WILDE 8 do.: 14-15(2) 
.. 

L. DE WILDE 8 1 16 di.: 10%-12%(2) 

H.DOORME 9 do.: "8%-9V2( 1) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

H. DOORME 9 do.: 9%-10%(1) 
vrijd.: 10%-11 %(2 

(2) = tweede halfjaar (4) =laatste acht weken (*)=plaats : Coupure, 533 



VI 
. VI 

\0 

I 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als b~zonder vak gekozen hebben 

BIB IB B B B B B B B B B B B B -
7 8 9 ~0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

26' Praktische oefeningen ............ H. DOORME 9 

27. Algemene ecologie en behoud van het leven L. EECKHOUT 17 

28. Toegepaste bodemzoö~ogie ..... N. (A. GILLARJ?} 101 I 113 18 

29. Dierlijke plantenparasieten (deel 11) A. GILLARD 13 

29' Praktische oefeningen .......... A. GILLARD 13 

30. Fytonernatologie .............. A. GILLARD 8 0 10 ~V 12 113 ~"' ~_, 

-
30' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 8 10 12 13 

31: Toegepaste insektenecologie •..•....• N. (A. GILLARD) 13 

32. Tropische visteelt .............. A. GILLARD 9b 20 

33. Visteelt A. GILLARD 9 11 ~ 

20 ................... 
abc 

33' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 9 11 20 
abc 

34. Toe~epaste bosdierkunde .......... N. (A. GILLARD) 11 ' 17 
abc 

34' Praktische oefeningen ............ N. (A. GILLARD) 11 
abc 

35. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel Il) R. GOOSSENS 11 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (5) =eerste tien weken (*) = plaats: Coupure, 533 -

-

I dagen en uren 

1 wo.: 9%-1oY:zo> 

I di.: 10V2-11 %(2) 
di: 9%-10%(1) 

do.: 9%-10%(2) 

di.: 9%-10%(1) 

di.:- 15-17(1) 

ma.: 9%-10%(2) 

OV2-12%(2) 

4-15(1)(3) 

4-15(2) 

4-15(1) 

ma.: 1 

ma.: 1 

ma.: 1 

do.: 1· 

do.: 1~ 5-16(1) 

ma.: 11 
(5) + 7 
voor 1• 

O%-l1V2(1) 
%uur/jaar 
1 abc 

30uur /jaar 

ma.: 1• 4-17(1) 



tJ\ 
0\ 
0 
I 

' 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
. 

( . 
3e PJ:oef 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 

36. Werkingswijze van de pesticiden (paitim : ' 
insecticiden) ................. N. (A. GILLARD) . 13 

37. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-
technologie (deel I) .............. H. HENDRICKX 21 

3 7' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 21 

38. Veeteelt: melkkunde, zuivel- en 
voedingsvettentechnologie . . . . . . . . . . H. HENDRICKX 9 

39. Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden .............. G. WAEGEMANS 8 14c 16 -18 

39' Praktische oefeningen ............ G.WAEGEMANS 8 18 

40. Cultuurtechniek (deel 111) .......... G.A. HEYNDRICKX 14 17 18 

40' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 

41. Cul~uurtechnische bouwwerken (deel 11) .. G.A. HEYNDRICKX 14 

41' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 

\ 14 
bc 

42. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën Germ. HEYNDRICKX · 7 10 

.. ............ 

42' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) = plaa_ts: Coupure, 533 

dagen en uren 

ma.: 17-18(1)(3) 

ma.: 11%-12%(1) 
wo.: 9%-10%(1) 

vrij d.: 10%-12% 
(2)(3) 

di. : 10%-11 %(1) 
vrijd.: 10-11(1) 

wo.: 14-17(2) 

30 uur/jaar 

do.: 10%-11 %(1) 

do.: 14-18(2)(3) 

vrijd.: 9%-10%(1) 

ma.: 8%-10(2) 

ma.: 10-11 %(2) 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

vrijd.: 10%-12%(2) 



VI 
0\ -

Leergangen 

" 

43. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht ............... 

44. Gezondheidsleer van de tropische streken .. 
45. Fytofarmacie (deel 111) . . . . . . , ..... 
45' Praktische oefeningen ............ 
46. Hygiëne van de huisdieren .......... 

47. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten en 
begrippen van veeartsenijkunde ....... 

48. Technologie van vlees, vis en eieren ..... 
48' Praktische oefeningen ............ 
49. Tropische veeteelt .............. 
50. Levensmiddelenleer ...... . ...... 
50' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
51. Bestrijdingstechniek ............. 
52. Landbouwwerktuigkunde (deel 111) ..... 
52' Praktische oefeningen ............ 
53. Nijverheidsnatuurkunde (partim : elektronica) 

1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
14) =laatste v.ijf weken 

---

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -·- - "----=== ~-- -.___..- ----

Titularis te volgen-door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben · dagen en uren 

B B B B B B B B B B .B B B B B -
: 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

. Germ. HEYNDRICKX 12 21 vrijd.: 11 %-12%(1) 

· P. JANSSENS 8 9b 16 18b 20 di.: ~5-17(2) 

R. KIPS . 13 do.: 1 0%-12%( 2) 

R. KIPS 13 do.: .14-18(2)(4) 

N. (J. MARTIN) 9 ma.-: 15-16(2) 
di.: 10%-11 V2( 2) 

J. MARTIN 7 9 10 21 di.: 14-16(1) 

J. MARTIN 9 15a 20 21 di.: 16-17(1) 

J. MARTIN 9 15a 20 21 vrijd.: 15-18(2)(14 

J. MARTIN 8 9b 16 ma.: 16-18(2) 

J. MARTIN 21 di.: 8%-9%(1) 

J. MARTIN . 21 di. : 9V2-10%(1) 

J.MOERMAN . 13 do.: 8%-9%(2) 

J. MOERMAN 14 do.: 8%-1 0%(1) 

J.MOERMAN 14a vrijd.: 8V2-l2%(2) 

P. MOERMAN 15 wo.: 14-16(1)(3) 

(3) = eerste zeven weken ( 4) =laatste acht wekèn (*) =plaats : Coupure, 533 
(9) = eerste vijf weken 



Vl 
. 0\ 
N 

I 

' 

. - Leergangen 

.I 

-
53' Praktische oefeningen ............ 
54. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en dro~g-

processen, luchtconditionering) ....... 

5 5. Agrarische.. planologie ............ 
55' Praktische oéfeningen ............ 

56. Landhuishoudkunde van de ontwikkelings-
landen (deel 11) ............... 

56' Pr~ktische oefeningen ............ 
57. Boerderijbouwkunde ............ 

(deel 11) ........ 

57' . Praktische oefeningen ............ 
5 7" Praktische oefeningen ............ 

58. Tuinbouwconstructies ............ 

58' Praktische oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

J 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titálaris te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B · B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

P. MOERMAN . 15 wo.: 16-18(1)(3) 
-

-P. MOERMAN 12 21 ma.: 15-17(1) 
... 

F. PAUWELS 8 9b 11b 14c 15a 16 18b 20 di.: 9%-10%(1) 

F. PAUWELS 8 9b llb 14c 15a 16 18b 20 do.: 16-18(1) -
' ma.: 9%-11%(1) 

F. PAUWELS 16 do.: 8%-10%(1) 

- vrijd.: 10%-12%(1) 

F. PAUWELS 16 di.: 14-18(1) 

K. PETIT 9 14 ma.: 9%-10%(1) 

14 ma.: 16-17(2) 

K. PETIT 14 ma.: 14-19(1) 

K. PETIT 14á wo.: 8%-11%(2) 
vrijd.: 16-18(2) 

K. PETIT .. 12 14a 1~b ma.: 10%-11 Y2(1) 
do.: 8%-1 0%(2) 

I{. PETIT 12 14a 15b ma.: 14-16(2) 
. .. . ·· - ---- ~-

(3) =eerste zeven weken (*)=plaats : Coüpure, 533 



VI 
0\ 
w 
I 

. 

- -. - .. 

Leergangen 

~ 

59. Wegenbouw ...... .. • · ................ 

60. Zaadteelt van de groenvoedergewassen ... 

60' Praktische oefenin~en ................ 

61. Houttechnologie (I) ................ 

62. Houttechnologie (11) .................... 

62' Praktische oefeningen ................. - .. 

63. Landbouwplantenteelt (11 b) ............ 

63' Praktische oefeningen ................ 

64. Veredeling van de landbouwgewassen ..... 

65. Luchtfotointerpretatie ................ 

65' Praktische oefeningen ................ 

66. Herbologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66' .Praktische oefeningen ................. 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) . 
. - - ~ --- _._ 

r - - ~ 

Titularis te volçen 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 
·1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

K. PETIT 11 14 wo.: 9V:z-10V2(1) 
ab - do.: 11V:z-12%(2) 

H.REYNTENS 10 di.: 14-15(2) 

H.REYNTENS 10 di.: 15-17(2) 

J. SCHALCK 11 13 14a 18a di.: 10V2-12V2(1) 
abc 

J. SCHALCK 11d 45 uur/jaar . 

J. SCHALCK lld 15 uur/jaar 

M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a di.: 8Vz-9Vz(l) 
- vrild.: !6-17(1) 

M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a wo.: 9V:z-10%(2) 
wo.: 10V:z-11%(1) 

M. SLAATS 10 di.: 9%-10%(1) 
~ do.: 9%-10%.(1) 

F. SNACKEN 8 16 .17 18 wo.: 14-16(2) 

F. SNACKEN 8 16 1'7 18 wo.: 16-18(2) 

J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 do.: 10V:z-11%(1) 
di.: 8Vz-9%(2) 

J. STRYCKERS 7 10 12 13 ·2o di.: 9%-12%(2) 
- -

(2) = tweede halfjaar · (*)=plaats : Coupure, 533 



V. 
0\ 
~ 

I 

Leergangen 

6 7. Zaadkennis ................. 

' 67' Praktische oefeningen ............ 
68. Werkingswijze van de pesticiden 

(partim : herbiciden) ............ 
69 . . Enzymenleer (deel 11) ............ 
70. Bosplantenziektenleer ............ 

-
70' Praktische oefeningen ............ 

-
71. Fytopathologische ecologie ......... 
72. Landhou wplantenziektenleer ........ 
72' Praktische oefeningen ............ 
73. Plantenziektenleer (deel 11} ......... . 
73' Praktische oefeningen ............ 
74. Plantenziektenleer van de tropische 

streken ................... 
74' Praktische oefeningen ............ 

7 5. Tuinhou wplantenziektenleer ........ 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN . -
3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

\ 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B · B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J. STR YCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 14-15(2) 

i. STR YCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 15-16(2} 

J. STR YCKERS 13 ma.: 16-17(1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 21 ma.: 8%-1 0%( 1) 

J. VAN HOLDER 11 13 ma.: 14-15(2) 
abc 

J. VAN HOLDER 11 13 ma.: 15-16(2) 
( 

abc 

J. VAN HOLDER 13 do.: 8%-9%(1) 

J. VAN HOLDER 7 10 13 vrijd.: 10%-11%(1) 

J. VAN HOLDER 7 10 13 ma.: 15-16(1) 

J. VAN HOLDER 13 ma.: 8%-9%(2) 

J. VAN HOLDER 13 di.: 14-15(2) 

J. VAN HOLDER 8 13b 16 wo.: 8%-9%(1) 

J. VAN HOLDER 8 13b 16 wo.: 9%-10%(1) 

J. VAN HOLDER 12 13 di.: 15-16(2) 

(*) = plaats : Cf,upure, 533 



V. 
0\ 
V. 

Leergangen 

75' Praktische oefeningen ............ 
7_6. Werkingswijze van de pesticiden 

(partim : fungiciden) ............ 
77. Fytovirologie ................ 
77' Praktische oefeningen - . . . . . . .. . . . . . . 

78. Economische aardrijkskunde ........ 
79. Landbouwsociologie . . . . . . . . . . . . . 

80: Tuinbouwmachines ............. 

80' Praktische oefeningen ............ 

81. Arbeidsleer . . . . . . . . . . . . . . . . . 
82. Bosbouwtechniek en bosexploitatie ..... 
83. Bospolitiek . . . . . . . . ~ . . . . . . ... . . 

83' Praktische oefeningen ............ 
84. Vergelijkende bosbouw ........... 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

--
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN I 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) ' 
.... - --~-

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

I 

J. VAN HOLDER 12 13 di.: 16-17(2) 

J. VAN HOLDER 13 ma.: 9%-10%(1)(5) 

J. VAN HOLDER 10 ma.: 10%-11%(1) 

J. VAN HOLDER 10 - di.: 17-18(2) 
vrijd.: 17-18(2) 

A. VAN LANCKER 15 17 za.: 8%-9%(1) 

A. VAN LANCKER -~ 15 17 za.: 9Yz-12%(1) 

J. VAN LANCKER 12 13a 15b ma.: 8%-9%(1) 
do.: 11%-12%(1) 

J. VAN LANCKER - 12 13a 15b do.: 17-18(1) 
wijd.: 17-18(1) 

J. VAN LANCKER ... 16 di.: 10%-11%(1) 

M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 10-11 %(1) 

M. VAN MIEGROET 11 15 17 do.: 9%-10%(1) 
vrijd.: 1 0%-12%(2) 
vrijd.: 14-15(2) 

M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 8%-10%(2) 

M. VAN MIEGROET 11 di.: 14-18(1) 
vrijd.: 1 0%-12%(2) 

(5) =eerste tien weken (*) =plaats: Coupure, 533 

) 



Vl 
0\ 
"0\ 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN , 

- 3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B . - ~ 7 8 

84' Praktische oefeningen .............. M. VAN MIEGROET 

-
85. Biochemie (deel 11) .............. R. VAN PARIJS 

85' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 

...... 

86. Landbouwfinanciering .... , ..... · . .. A. VERKINDEREN 

87. Land bçm wpoli ti ek .............. A. VERKINDEREN 7 

88. Landbouwprijzen .. ............ A. VERKINDEREN 

-
89. Marktkunde voor land- en tuinbouw-

produkten .................... A. VERKINDEREN 

90. Werkingswijze van de pesticiden : 
1 

(partim : bactericiden) ........... J. VOETS 

·91. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren (deel I) .... J. VOETS 

91' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 

92. Oefeningen op de proefhoeve . ....... 7 

93. Behandeling van drinkwater ......... F. BOSCH 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =,eerste zeven weken 
(9) = eerste vijf weken 

B B 
9 10 

-

9a 10 

9 , 

9 

9 

B B B B B B B B B B B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

11 do.: 14-18(2)(3) 
vrijd.: 14-18(1) 

' 

21 di.: 11 %-12Y2(1) 
di.: 8%-9Y2(2) 

21 do.: 14-18(1)(4) 
do.: 14-18(2)(3) 

15 do.: 10%-11Y2(1) 

16 . vrijd.: 8%-9%(1) 
do.: 16-18(-2)(4) 

15 vrijd.: 10V2-12%(1) 
do.: 10Y2-11%(2) 

- ma.: 8%-11%(2) 
16 21 vrijd. 14-15(1) 

13 ma.: 10%-11%(1) 

vrijd.: 9%-10Yz(l) 
'~ 

do.: 14-16(1) 

13 18 wo.: 9-12 

. 20 za.: 8%-10(1)(9) 
\ 

(4) =laatste acht weken (*) =plaats : Coupure, 5 33 



Vl 
0\ 
-...J 

I 

: 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) -- -· -= - - . ,;... 
·-- - .;.. -- -· 

- ' 
Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

94. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ................ J. VOETS 20 do.: 8-9%(1)(10) 

94' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 20 ma.: 14-18% 
(1) (l 0) - vrijd.: 13%-18V2(1) I 

: 
I 

95. Oorzaken van milieuverontreiniging - I 
partim : industriële ............. G. FROMENT 17 20 ma.: 8%-10(1)(3) 

partim: landbouwtechnische ........ R. KIPS 17 20 ma.: 10-11%(2)(12 
i 

partim: samenleving ............. A. VAN MEIRHAEG HE 17 20 5 uur/jaar 

96. 96. Prospectie en winning van water . . . . . . . Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL · R. MARECHAL · 20 ma.: 9%-11(1)(13) 
Rozier, 44 

97. 97. Technologie van de zuivering van industriële Technologie van de zuivering van industriële 
en huishoudelijke afvalwaters en huishoudelijke afvalwaters ........ . . . . . . . . F. BOSCH F. BOSCH 20 za.: 8%-10(1)(14) 

98. 98. Biologische en microbiologische aspecten van Biologische en microbiologische aspecten van 
het waterzuiveringsproces het waterzuiveringsproces 
partim : biologische partim : biologische ............. . . . . . . . . . . . . . A. GILLARD A. GILLARD 20 ma.: 81/2-10(1)(11) 

, partim : microbiologische .......... J. VO~TS 20 do.: 8-9%(1)(11) , partim : microbiologische . . . . . . . . . . J. VO~TS 

-

' ~ ' ~ --(1) = eerste halfjaar ( 12) = vijfde tot elfde week ) 

(> -
(2) = tweede halfjaar ( 13) = laatste vijf weken ...... 

.-
(3) =eerste 2:even weken (14) =zesde tot twaalfde .week 

(1) = eerste halfjaar ( 12) = vijfde tot elfde week ) 

(> 
(2) = tweede halfjaar ( 13) = laatste vijf weken 
(3) =eerste 2:even weken (14) =zesde tot twaalfde .week 
(10) =zesde tot vijftiende week (10) =zesde tot vijftiende week (*)=Plaats : Coupure, 533 (*)=Plaats : Coupure, 533 
(11) = eerste vier weken (11) = eerste vier weken ~ 

----·---- ··-· 



VI 
0\ 
00 

I 

FACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindu~rieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

1. Theoretische _en fysische scheikunde 
(le deel) ................... L. BAERT 9%-11Vz(2) 

2. Algemene analytische scheikUnde 
(le deel) ................... A.COTTENIE 

2' Praktische oefeningen ....... · ...... A. COTTENIE 14-18 
(2)( 6) 

3. Bemestingsleer ................ A.COTTENIE 8%-HVh(2) 

4. Bodemfysica (le deel) ............. M. DE BOÓDT 8%-9%(1) 

5. Agrarische bodemkunde ............ L. DE LEENHEER 8Vz-9%(1) 1()1/:z-11% 
(2) 

5' Praktische ~feningen ............. L. DE LEENHEER 14-18 
- (2)(5) 

6. Hydraulica (le deel) ............. G.A. HEYNDRICKX 

6' Praktische oefeningen ............ (J.A. HEYNDRICKX 11 %-121/z 
(1) 

7. Organische scheikunde (le deel) ... ~ ... N. SCHAMP 9%-10% 10%-11% 
(1) (1) 

T Praktische oefeningen ............. N. SCHAMP 14-17 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(3) 

8. Algemene plantenteelt (3e deel) ....... M. SLAATS llV:z-12% 
(1) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (5) =om de veertien dagen eerste donderdag 

\ 

--

vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

Coupure, 533 

1P/z-13 8%-9% 
(1) ( 1)(3) Coupure, 533 

8%-12%(2) 
14-18(2) Coupure, 533 

Coupure, 533 ! 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

1Qlh-11% 
(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

14-18 
(1)(3) ·Coupure, 533 

91/:z-1 0%( 1) 
Coupure, 533 

(6) =om de veertien dagen tweed~ donderdag 



VI 
0\ 
\0 

I 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN .. 
, leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I 

9. Enzymenleer (le deel) . . . . . . . . . . . . L. V ANDENDRIESSCHE 8%-9%(1) 

10. Biochemie (le deel) ............. R. VAN PARIJS 9Vz-1()1h 9%-10% - 9%-l()lh 
(1} (1) - (1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 14-17 14-18 
(1)(4} (1)(4) 

11. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken .......... -........ G. VANSTEENKISTE 17-18(1) 

11' Praktische oefeningen ............ G. VANSTEENKISTE 18-19(1) 14-15(2) 

12 Mikrobiologie ................ J. VOETS 81f2-91/2(2) 8%-9%(2) 

12' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18(2) 

l 

I 

: 
\ 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar ( 4) = laatste 8 weken 

-
--- ~" . - -=- -·---·~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

-
Coupure, 53 3 

14-18 
(1)(4) Coupure, 533 

·' 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

~ --



VI 
....J 
0 
I 

FACULTEITVAN DE LA~DBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis _maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

...... 

1. Theoretische en fysische scheikunde 8Y:z-9V2 8Y:z-9% 
(2e deel) . .. . . . . .. .. .• . .. .. . . . .. ~ . . .. L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

1' Praktische oefeningen ...... • ..; • ....... L. BAERT 14-18 

' 
- (2)(3) 

2. Algemene analytische sfheikunde 10Y~llY2 
(2e deel) ................... A. COTTENIE (1) 

2' Praktische oefeningen ................. A. COTTENIE 101/:z-12V2 
I (2)(3) 

/ 14-18 
(2)(3) 

3. Analytische agrochemie (1 e deel) ....... A. COTTENIE 8%-10Y2(2) 

3' Praktische oefeningen ... • . ........... A. COTTENIE 8Y2-B 
,. 

' 
(2)(4) 

' 14-18 ·-
(2)(4) 

4. Levensmiddeh~nchemie ........... H. HENDRICKX 9Y:z-10V2(1 10V2-11V2 
(1) 

4' Praktische oefeningen ................. H. HENDRlCKX 14-18 
{1)(3) 

. 5. Fundamentele technologie (1e deel) ..... Germ. HEYNDRICKX llY2-12V2 1 fl/:z-12V2 
(2) (1) 

5' Praktische oefeningen ............... Germ. HEYNDRICKX 9Y:z-12V2 
(2)(6) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken (6) = eerste 5 weken 

~ 

zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 5 3 3 

Coupure, 533 

. 
Coupure, 533 .. 
Coupure, 533 

____ ~~upure,~3_ _ 



~ 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
__J = - - - - - . ~ ~- - ·--- ~ ·--- ~ -- . -- -- - -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Fytofarmacie (1e deel) ........... R. KIPS 
1111z-1211z 1111z-1211z . 

- (1) {1) Coupure, 533 
'-.. 

------ -6' Praktische oefeningen ............ R. KIPS 8'/z-13 6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . R. KIPS 8'/z-13 
-· -· (2)(3) (2)(3) .. .. 14-16 14-16 

(2)(3) (2)(3) Coupu1 Coupure, 533 

7. Algemene voedingsleer 7. Algemene voedingsleer ............ . . . .. . . . . . . . J. MARTIN J. MARTIN 811z-11 Yz( 1) 8%-11%(1) CoupUJ Coupure, 533 

I 
~ 

8. Organische scheikunde (2e deel) ....... 8. Organische scheikunde (2e deel) ....... N.SCHAMP N.SCHAMP 9%-1 011z(l) 9%-10%(1) -8'/z-9%(1) -8'/z-9%(1) CoupuJ Coupure, 533 
-...l 

8' Praktische oefeningen ............ N.SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 - 8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N.SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 
I (1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) (1)(4) Coupu Coupure, 533 

9. Microscopische en microbiologische 9. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren (le deel) ontleding van voedingswaren (le deel) ... . . . J. VOETS J. VOETS 81/z-1 01/2( 1) 81/z-1 01/2( 1) Coup u Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen 9' Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . J~ VOETS J~ VOETS 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) Coup u Coupure, 533 

10. Toegepaste microbiologie (le deel) 10. Toegepaste microbiologie (le deel) .... .. . . .. . . J. VOETS J. VOETS - . 10'/z-11% 9'/z-1 011z( l) - . 10'/z-11% 9Yz-1 011z( l) 
(1) (1) Coupu Coupure, 533 

1 0' Praktische oefeningen 1 0' Praktische oefeningen . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . J. VOETS J. VOETS 14-18 14-18 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(3) (1)(3) Coupu Coupure, 533 

11. Industrièle gistingen -(le deel) 11. Industrièle gistingen -(le deel) ......... .. . . . . . . . A. WILSSENS A. WILSSENS 10%-llYz 10%-llYz llYz-12% llYz-12% 
(2) (2) (1) (1) Coupu Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen 11' Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . A. WILSSENS A. WILSSENS 14-18(2) 14-18(2) - Coupu - Coupure, 533 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken 
' 

I 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen . -· Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag 

I. CURSUSSEN VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN ~ 

1. Organische scheikunde (3e· deel) . . . . . . . N. SCHAMP 
~ 

2. Fytofarmacie (2e deel) ........... R. KIPS 9%-1 0%( 1) 

3. Fundarnéntele technologie (2e deel) ..... Germ. HEYNDRICKX 16-17(2) . 

3' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 

4. Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelproces-
sen, luchtconditionering, droogprocessen) P.MOERMAN 15-17(1) 

5. Nijverheidsnatuurkunde (partim : 
warmteoverdracht) ............. Germ. HEYNDRICKX 

6._ Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- 11 'l'2·12~k 9%-10% 
technologie (1e deel) ............ H. HENDRICKX (1) (1) 

6' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 

. 
7. Nijverheidsorganisatie ............ F. DERWAEL 1 01/z-111/z 81/z-91/z 

(1) (1) 

. 

( 1) ;::: eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken 

' ' 

-

vrijdag zaterdag- Plaats 

-· 

81/z~ 101/z(l)" Coupure, 533 

C~upure, 533 
·~ 

Coupure, 533 

16-18 
(2)(3) Coupure, 533 

Coupure, 533 

1 ~ 1/z-121/z 
(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

10%-12% 
(2)(3) Coupure, 533 

Coupure, ~33 
.. 

j 
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F ACUL TElT VAN P.E LAl\rOBOlN'\ATETEJ\TSCP APPFJ'T 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 

11, GRONDIGE STUDIE VAN DE FUNDAMEN
TELE EN TOEGEPAST~ 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 355 
uur. 

Vak: 

Theoretische en fysische scheikunde 
Analytische scheikunde ..... . 
Organische en biologische scheikunde 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde 
Industriële biologie en industriè1e microbiologie 
Industriële natuurkunde ......... . 
Ingenieurstechnieken . . . . . . . . . . . . 
Technologie en ·bedrijfsleiding van landbouw
en voedingsnijverheden . . . . . . . . . . . 

Titularis maandag 

dagen en uren later te bepalen 

zaterdag Plaats 

Coupure, 533 . 
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- F ACUJ,. TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der inrichtingen .. 
van het hoger technisch onderwijs 

. (landbouwonderwijs)(*) .......... G. GENIE 17-18(1) 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 
cursus)(**) (niet in 1974-1975) . ....... A. COTTENIE 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs (*) ........... W. DE COSTER 18-19 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST 17-18% 

5. De geschiedenis der opvoedkunde (twee 
jaarlijkse cursus)(**) (wel in 1974-1975) .. K. DE CLERCK 

. 
. -

-

. 
/ 

,. 

(*) = te volgen door vijfde jaar 
(**)=te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 

I 

vrijdag zaterdag Plaats 

16-17(2) Coupure, 533 

171f2-19% 
{1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

H. Dunan tl., 1 

17-19(1) Blandijnberg, 2 



VI 
-....) 
VI 

-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9' 

-

Leergangen 

Toegepaste insektenecologie ........ 

Insekten- en fytopathologische ecologie, 
partim : tytopathologische ecologie ..... 
Grondige studie van de chemische stoffen, 
gebruikt in de fytofarmacie . .•. : ....... 
Werkingswijze van de pesticiden, partiro : 
insecticiden ................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partiro : 
herbiciden .................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partiro : 
bactericiden ................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partiro : 
fungiciden .................. 
Rendering van de fytofarmaceutische 
behandelingen . . . • . . . . . . . . . . . . 

Fabricatie en controle van de pesticiden . . . 

Praktische oefeningen ............ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 
-- - -- - ~ 

. Titularis maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I Zaterdag Plaats 

A. GILLARD 7% u~r/jaar Coupure, 533 

J. VAN HOLDER ' 15 uur/jaar Coupure, 533 
- I 

R. KIPS I 22V2 uur/jaar Coupure, 533 

A. GILLARD 7% uur/jaar Coupure, 533 
-

J. STRYCKERS 15 uur/jaar Coupure, 533 

J. VOETS 15 uur/jaar Coupure, 533 

J. VAN HOLDER 15 uur/jaar Coupure, 533 

R. KIPS ?V2 uur/jaar Coupure, 533 
, 

R. KIPS 15 uur/jaar J Coupure, 533 

R. KIPS . 15 uur/jaar . Coupure, 533 

~ 

-



VI 
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I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

Licentie in de landbouwontwikkeling 

A. Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat 1000 uur theorie en praktische oefeningen, verpliéht te kiezeJt uit de diverse leerplannen ter 
verkrijging van' één der graden van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd wordt 
aan de Faculteit van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

B. Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, een aantal cursussen van maximum 300 uur theorie en pràktische oefeningen 
vervangen worden door een of meerdere cursussen van gezamenlijk ten minste dezelfde duur, te kiezen uit een of meerdere lt>&rplannen 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 uitgemaàkt van het examen. ter verkrijging van de graad op grond 
waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. · 

D. Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling omvat twee gedeelten en ten minste twee jaar studie. De verdeling van de inhoud van het 
leerplan over die twee jaar wordt door de bevoegde examencommissie bepaald. 

E. De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen dver een vraagstuk dat behoort bij één of meer van de cursussen van hun leerplan. 
Deze verhandeling moet aan de examencommissie vóór de door haar vast te stellen datum worden voorgelegd. 

I 
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- Leergangen 

L Systeemtechnieken bij het 
bio-ingenieurson derzoek 

-

(2) = tweede halfjaar 

............. 

I 

.... 

- - --

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 
- ---

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

vanaf 
G. VANSTEENKISTE 17 uur 10 uur /jaar (2) Coupure, 533 

-
-

/ 
I 

...... 



FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 juli 1970) 

De Pintelaan 135 -Tel. 22.57.41 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN. 

De Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen verleent de 
volgende wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de farmaceutische wetenschappen 
-Apotheker 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de farmaceutische weten-

schappen 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs 
- Doctor in de farmaceutische wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN(*) 
- Industrie-a pothek er 
- Apotheker-specialist in de analyste van geneesmiddelen 
- Apotheker-specialist in de medische analyse 
- Apotheker-specialist . in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie 
- Specialisatiegetuigeschrift in de toxicologische ontledingen 
·_ Specialist kliniek-apotheker 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. pag. 9 en volgende. 

B. WETENSCijAPPELIJKE GRADEN 
1. Tot de aggragatie voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 

wetenschappen : de houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van apotheker. 

2. Tot het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen : de houders van 
een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands 
diploma. 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN 
1. Tot de aanvullende specialisatiestudiën voor : 

1. industrie-apotheker; 

(*) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 

-578-



2. apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen; 
3. a potheker-specialist in de medische analyse; 
4. specialist kliniek-apotheker; 
- de houders van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van apothe-

ker. , 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de radioactieve ·geneesmiddelen en 
radioprotectie : de houders van een Belgisch wettelijk of wete.nschappelijk 
diploma van apotheker of van een daarmee , krachtens . wettelijke be
palingen gelijkgesteld buitenlands diploma. 

3. Tot de specilisatiestudie in de toxicologische ontledingen : de houders van 
het diploma van apotheker-specialist in de medische analyse. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen : omvat twee 
proeven en tenminste twee jaar studie. 

b) De graad van apotheker : omvat drie proeven en tenminste drie.jaar studie. 

c) De aggragatie voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 
wetenschappen : het examen mag gelijktijdig met het examen van 
apotheker worden afgelegd na tenminste één jaar studie. 

De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven 
over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs. 

d) Het doctoraat-in de farmaceutische wetenschappen : het examen gaat over 
een enig examen en tenminste één jaar studiè, die aanvangt met het tijstip 
.waarop het .diploma van apotheker of de gelijkwaardige titel verkregen 
wordt. Gedurende dit jaar moet de kandidaat een universitair labora
torium bezoeken en een persoonllijke opzoeking doen. 
Bewust examen behelst het indienen en de openbare verdediging. van een 
oorspronkelijke en onuitgegeven geschreven of gedrukte verhandelil}g over 
een wetenschappelijk vraagstuk dat betrekking heeft op één der leer
vakken welke op het programma van het examen van apotheker voor
komen. 

I 

e) Het getuigschrift van aanvullende specialisatiestudiën kan bekomen 
worden onder de volgende voorwaarden : 
1) het getuigschrift van industrie-apotheker (na tenminste één jaar studie 

en één examen); 
2) het getuigschrift ·van apotheker-specialist in de analyse' van genees-

middelen (na tenminste één jaar studie en één examen); . 
3) het getuigschrift van apotheker-specialist in de radioactieve gene~s

middelen en radioprotectie (na tenminste één jaar studie en één 
examen); 1 

4) het getuigschrift van apotheker-specialist in de medische analyse (na 
tenminste twee jaar studie en één examen, met inbegrip van een stage 
lopende over 4 maand); 

-579- ' 



·s) het getuigschrift van specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 
(na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig examen). 

6) het diploma van specialist kliniek-apotheker (na tenminste één jaar 
studie en één examen). 

f) De aggregatie vo~r hef hÓger onderwijs in de farmaceutische weten
schappen: niemand mag zich aanmelden voor. het examen van geaggre
geerde voor het hoger onderwijs, zo hij niet sedert tenminste twee jaar de 
wettelijke graad van apotheker heeft verworven, overeenkomstig de ge
coördineerde 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 apri11890 -- 3 juli 1891. 

-580-
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
' 

le Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 
- - -·- -

I Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

l 
~ 1. Overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde 11%-12% I 

I 
. en zedenleer) .............. . . E. VERMEERSCH (1) Blandijnberg, 2 

./ 

I 
2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek P. DINGENS 10-11(1) 10-11a> Led., 35 

2'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 14-16 of 
16-18 Krijgslaan, 271 

3. Proefondervindelijke natuurkunde ..... A. LAGASSE 10-11%(1 10-11Vz(2) - 10-13 
90 uur/jaar · 

Led., 35 

I 3'. Praktische oefeningen ... . . ...... . . A. LAGASSE 61Vz uur/jaar in groepen (4e t.e.m. 20e week) Led., 35 
I Vt 

00 4. De algemene scheikunde, partim : 8%-10 10-llVz ~ 

I anorganische . . . . . . · . . . . . . . . . . . Z.EECKHAUT 8Vz-10 (l)of(2) (1) Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 60 uur/jaar in groepen - Led., 35 

5. Dierkundige biologie ............ A. COOMANS 11 %-13(1) 11%-13(1) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen • • • • • • • • \ ., • • • A. COOMANS 32 uur/jaar in groepen . Led., 35 

.. 
-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

, 
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-· .- FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen ( Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-
~ 

1. De algemene scheikunde, partim : organische M.VERZELE 10-11V2(1 10-11 V2(1) 10-11V2(1) 
10-11%(2) 

-- (10 weken) 

1 '. ·Praktische oefeningen. . . . . . . . . . . . . M.VERZELE 60 uur/jaar in groepen dinsdag- of donderdagnamiddag 

2. Plantkundige biologie .............. J. MATON 8V2-10(l) 10-11(2) 8%-10(1) 

2'. Praktische oefeningen ................ J. MATON 30 uur/jaar in groepe~ (1) 

3. Botanische inleiding tot de fa~acognösie .. P. BRAECKMAN 10-11V2(2) 
(10 weken 

3'. Praktische oefeningen ................ P. BRAECKMAN 30 uur/jaar in groepen (2) . 
4. Algemene biochemie .. ............. A. LÁUWERS 10-11 V2(2 8V2-10(2) 

4'. Praktische oefeningen A. LAUWERS 14V2-17V2 -................. 
(2) 

5. Begrippen van menselijke fysiologie en 
anatomie ............. . ....... E. LACROIX 14-16(2) 1-4-16(1) 

5'. Praktische oefeningen ............... E. LACROIX 30 uur/jaar in groepen (2) 

I .. 

' 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 (1) 
Plat., 22 (2) 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 
! 
I 

Led., 35 
i 

Farm. Inst. A.Z. 

Led., 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 
I 

Ac. Ziekenh. 
I 

I 

\ 

-
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

. ,_ leGraad apotheker 
- . ·- - - -·- . - -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analy-
tische chemie, partim : algemene analyse .. A. CLAEYS 10-11V2(1) 8%-10(1) 

1'. Praktische oefeningen ........ ...... A. CLAEYS 20 uur per week, 10 weken 
(van 1e tot 1 Oe week) 

2. Anorganische farmaceutische scheikunde .. P. DE MOERLOOSE 8%-10(1) 
' 

2'. Praktische oefenillgen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken 
(van 14e tot 16e week) 

3. Organische f~maceutische scheikunde ' ... P. DE MOERLOOSE 10-11V2(2) 8%-10 

3'. Prak~ische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 22% uur per_ week, 8 weken 
(van 17e tot 24e week) 

4. Farmacognosie . . . . . . . . . . . . . . . P. BRAECKMAN 8%-10 . 8V2-10(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 20 uur per week, 6 weken 
(van 25e tot 30e week) 

5. Fysische farmacie .............. A. LAUWERS 9-10(2) 
111/z-12%(2) 

5'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 20 uur per week, 3 weken 
(van 11e tot 13e week) 

, 

' ,. 
" 

-

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

--- ··-- ----~ 

" 

- " 
....:_ ":...._._.:::----=-===.= ==== 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

' Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. I 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
, 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN · 

. - 2e Graad apotheker 
-

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De kwantitatieve analytische chemie, 10%-12V.. 

partiro : instrumentele analyse ....... A. CLAEYS (1) 9-10V2(1) 

1' -Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur per week, 5 weken (van 7e tot lle week) 

2. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 9-10Y2(1) 

3. Ontleding van geneesmiddelen ........ P. DE MOERLOOSE 9-10%(2) 

3' Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken {van 18e tot 20e week) 

4. De beginselen der gezondheidsleer in verband 
met het onderwijs in de farmaceutische 10:Y..-12V.. 10%-12V.. 
wetenschappen ............... J. PUCK 

J 
(2) (2) 

5. De beginselen der bacteriologie ....... J. PUCK 

5' Praktische oefeningen ............ J. PUCK I . 22V2 uur per week, 6 weken (van 21e tot 26e week) 

6. Vermengingen en vervalsingen van 9o/..-11V.. 1()1.4-11 * 
levensmiddelen ............... B. CUVELIER (1) (1). 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . B. CUVELIER 
.. 

20 uur per week, 6 weken (van 12e tot 1 7e week) 

7. Medische biochemie ............. A. DE LEENHEER 8Vz-9V2(1) 9-10(1) 
11Vz-12V2 

(1) 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . A. DE LEENHEER 20 uur per week, 6 weken (van 1e tot 6e week) 

8. Farmaco~ogie ................ G.DE I 9-101>(2) I 
1

9-10%(2) I 

I 
VLEESCHHOUWER 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

- . 

Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 
I 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z . I 

I 

Farm. lnst. A.Z. I 

I 

Farm. Inst. A.Z .• 

Farm. Inst. A.Z. 



.. 
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: FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

l 2e Graad apotheker ; 
- -- T"O 

I· ~ . Leergangen Titularis maandog . dinsa:,g I woensdag donderdog vrijdag zaterdag Plaats 

8' Praktische oefeningen ............ G.DE J.F. en C. 
V LEESCHHOUWER 30 uur/jaar Heymans lnst. 

- A.z. · 

9. Galenische en magistrale farmacie . ·-.... P. BRAECKMAN 1034-12~ I (2) 9-10Y2(2) Farm. Inst. A.Z. 

10. Begrippen over medische hulp bij 12~-13% 
noodtoestanden ................ F. DEROM 

~ 
(2) Farm. Inst. Á.Z. 

I 1 0' Demonstraties ................ F. DERO~ (6 weken) Farm. Inst. A.Z. 
Vl 

I 00 11. FACULTA-TIEVE CURSUS Vl 

11. Microbenleer toegepast op de levensmiddelen B. CUVELIER 
, 

17Y:z-19(1) Farm. Inst. A.Z. I 

I ' , 
' 

.. - ; 

(1) =eerste halfjaar .. (2) = tweede halfjaar 

, 



Vl 
00 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

r 

-
3e Graad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

1. Farmaceutische wetgeving en deontologie ... P. BRAECKMAN } (25 uur) Farm. lnst. A.Z. 
16-18(1) sv2-1 oVz< 1) 

I 

2. Galenische en magistrale farmacie ......... P. BRAECKMAN (35 uur) Farm. lnst. A.Z. 

2' Praktische oefeningen ............. , . P. BRAECKMAN 40 -u per week, 5 weken (dagen en uren later te bepalen) Farm. lnst. A.Z. 

3. Toxicologie .................... A. HEYNDRICKX 14-15V2(1) l1-12%(1) J. Kluyskensstr., 27 

3' Praktische oefeningen over toxicologie .... A. HEYNDRICKX 24 u. per week, 5 weken (1) 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 
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I 

I FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

!l. -~~ .. 
Aggregaat H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen 

-·- - - ~- -- - - ~ 
---- -

~ 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.., 
"' 

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

2. De geschiedenis van de opvoedku,nde (*) .. K. DE CLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (*) ....... J. HOSTE 16V2-18(2) 
(10 lessen) Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de 
farmaceutische wetenschappen ....... P. DE MOERLOOSE 17-18(1) Farm. Inst. A.Z. 

I 4'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 18-19(1) Farm. Inst. A.Z. 
I -

r 

VI 
00 De examinandi moeten bovendien in het openbaar twee lessen geven qver JJnderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het -...J 

I programma van het hoger secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktjjdig met het examen voor de graad van apotheker._ 

' 

' . ._ 

i 
..... 

.. 
-

' 

(1) = eerste halljaar (*) = om de twee jaar (2) = tweede halfjaar 

,-
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCfiAPPEN 

Industrie-~potheker (1 jaar studie) 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 

partim : fysische en chemische methoden 

1 '. Praktische oefeningen . . . . . . . . . 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 
partim : micro-biologische methoden 

2'. Praktische oefeningen 

3. Galenische technologie 

3'. Praktische oefeningen 

4. Farmaceutische organische technologie 

4'. Praktische oefeningen . . . . . . . 

5. Industriële farmaceutische processen 

5'. Praktische oefeningen ...... . 

6. Begrippen van histologie, fysiopathologie 
en biochemie van de huid en haar aan
hangsels in verband met cosmetologie 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : . 

1. Fytofarmacie . . . . 

1 '. Praktische oefeningen 

2. Radiofarmaca .... 

2'. Praktische oefeningen 

Titularis 

P. DE MOERLOOSE 

P. DE MOERLOOSE 

I. PUCK 

J. PUCK 

P. BRAECKMAN 

P. BRAECKMAN 

G. GOETHALS 

G.GOETHALS 

G. FROMENT 

G. FROMENT 

N. (A. KINT) 

A. HEYNDRICKX 

A. HEYNDRICKX 

A. HEYNDRICKX 

A. HEYNDRICKX 

3. Oefeningen over aanvullingen van 
bromatologie . . .' . . . . . . . . . . . . . I B. CUVELIEF. 

(*) = jaaruren (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

maamlag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag 

17-18lhfl) 
(10 weken 

87'2-9%(1) 
(5 weken) 

10-11%(1) 
(5 weken) 

8%-9%(2) 
10 weken) 

200 u. (*) (1) 

115 u.(*) (1) 

10-11%(1) 

210 u.(*) (1) 

(15 u.(*)) 

210 u. (*) (2) 

200 u. (*) (2) 

7% u. (*) 

15 u.(*) 

210 u.(*) 

15 u.(*) 

210 u.(*) 

210 u.(:") 

Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 1 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 
J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kîuyskensstr., 27 

Farm. Inst. A.Z. 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN -

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag i dinsdag I woensdag! donderda~~ 
-

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Apotheker-specialist in de analyse van 
geneesmiddelen" en "Apotheker-specialist 
in d'e medische analyse" . . . . . . . . . . . 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) 

5'. Praktische oefeningen .............. A. CLAEYS 210 u.(*) 

6. Hos pitaalfarmacie .............. P. BRAECKMAN 15, u. (*) 

6'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 210 u.(*) 

7. Industriële toxicologische normen in 
/ 

verband met bouw en exploitatiever-
gunningen en milieuhygiëne ......... A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

7'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 30 u.(*) 

8. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS · 45 u.(*) 

8'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 120 u.(*) 

9. Instrumentatie toegepast in het 
farmaceutisch onderzoek .......... A. LAGASSE 45 u.(*) 

9'. Praktische oefeningen ............ A. LAGASSE 240 u.(*) . 

10~ Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PIJCK 45 u.(*) 

1 0'. Praktische oefeningen ............ 1. PUCK 90 u. (*) 

lil.- FACULTATIEVE CURSUSSEN 

81>-10(1)1 1141>-16( 1)1 I 1. Inleiding tot industrieel beheer ....... A. VLERICK : 

(*) = Jaaruren ( 1) = eerste halfjaar 

- - --- -

vrijdag- ~ zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 
.. 

Farm. h~st. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

J. 'Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Technicum 

Technicum 

Apotheekstr ., 1 

Apotheekstr., 1 

j_. -- , _ _ Plat., 22 
L__ _ _ · _____ • 

--
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige ontleding van geneesmiddelen 8%-9%(2) 
partim : fysische en chemische methoden .. P. DE MOERLOOSE (10 weken) 

1' Praktische oefeningen .. . ..... .. ..... P. DE MOERLOOSE 200 u.(*) (1) (1' +_2' = 420 uur/jaar) 
-

2. Grondige on tieding van geneesmiddelen, 8%-9%(1) 
partim : micro-biologische methoden ...... J. PUCK ,.. (5 weken) 

2' Praktische oefeningen . ............... J. PUCK 115 u. (*) (2) (1' + 2' = 420 uur/jaar) 

3. ·Farmacologische biologische ijking van G.DE 9-10(1) 
geneesmiddelen ................... VLEESCHHOUWER (10 weken) 

3' Praktische oefeningen .............. G.DE 
V LEESCHHOUWER 105 u.(*) (1) 

4. Bacteriologische ijking van geneesmiddelen J. PUCK 8%-9%(1) 
(10 weken 

4' Praktisc~e oefeningen ...... . . .... J. PIJCK 105 u.(*) (2) 

5. Biometrie en statistiekleer .· .......... P. DINGENS 9-10(2) 
(10 we~en I · 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Eén cursus te kiezen onder de volgende : -

1. Fytofarmacie .. .................. .. A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 
-

1' Praktische oefeningen ..... .......... A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

2. Radiofarmaca ..................... A. HEYNDRICKX 15 u.(*) ' 

(*) = Jaaruren (1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

zaterdag ~ Plaats 

-

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

f 

Aud. E. A.Z. 

Aud. E. 1\.z. 
, 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Krijgslaan, 271 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
. -

Apotheker-specialist in de analy~ van geneesmiddelen (1 jaar studie) 
- -- -

Leergangen Titularis miJandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
•. 

, 

2' Praktische oefeningen .... . ....... . . A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

3. Oefeningen over aanvullingen van 
bromatologie . . . . . ....... . .... B. CUVELIER . 210 u.(*) 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"lndustrie-Apo~heker" en "Apotheker-

J "' specialist in de medische analyse . ..... 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS . 
I 15 u. (*) 

5' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . A. CLAEYS 210 u. (*) 

6. Aanvullingen in de algemene biochemie . .. A. LAUWERS 45 u.(*) 

6' Praktische oefeningen A. LAUWERS . 120 u.(*) ... . ........ 

7. Instrumentatie toegepast iH het 
farmaceutisch onderzoek . ..... . ... A. LAG.ASSE 45 u. (*) 

7' Praktische 'oefeningen 1 • • • • • • • • • • • • A. LAGASSE 240 u. (*) 

8. Hygiëne en sterilisatie van· geneesmiddelen J. PUCK 45 u.(*) 

8' Praktische oefeningen. J. PUCK ' 90 u.(*) .... . ... .. .. 

-. 
• . 

.. 
. . 

(*) = Jaaruren 

' - I= 

vrijdag I zaterdag Plaats 

J. Kluyskensstr., 27 

Farm. Inst . A.Z. 

. -
I 

Plat., 22 

Farm. lnst. A.Z. 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Technicum 

Technicum 
. 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

-~ 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Aanvullingen in de medische scheikunde .. A. DE LEENHEER 17-18%(1) 11-12%(1) 

1' Praktische oefeningen ............. A. DE LEENHEER 450 u. (1) 

2. Aanvullingen van de toxicologische I 
scheikunde ................. A. HEYNDRICKX 9-10(1) 

2' Praktische oefeningen ............. A. HEYNDRICKX 160 u. (1) 

3. Aanvullingen van baéteriologie, serologie en 8%-9% 
parasitologie ·. . . . . . . . . . . . . . • . . J. PUCK (2)(**) 

3' Praktische oefeningen ............ J. PUCK . 600 u. (*) (2) (855 uur oefeningen) 

4. Beginselen der hematologie en hemostase .. A.VERMEULEN 14-15Yz0 

4' Praktische oefeningen ............ A. VERMEULEN 30 u. (1) 

11.- CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
1. Fytofarmacie ......... . ... . .. A. HEYNDRICKX 15 u. (*) 

1' Praktische oefeningen ............. A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15 u. (*) 

2' Praktische oefeningen ............... A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 
'-- ----- ------- - - --------

(*) = om de 2 jaar (1) ;, eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(**)=gedurende 10 weken (om de twee jaar) 

-

-zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
---
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

- Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) 
- ----.. ·-··· 

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

-
3. Oefeningen over aanvullingen van 

bromatologie . . .............. B. CUVELIER 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de analyse van geneesmiddelen" 

5. Aanvullingen in de analytische chemie . .. A. CLAEYS 15 u. (*) Plat., 22 

5' Praktische oefening~n ............ A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 
., . 

6. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u.(*) Wolterslaan, 12 

6' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 120 u.(*) Wolterslaan, 12 

7. Instrumentatie toegepast in het 
farmaceutisch onderzoek .......... A. LAGASSE 45 u.(*) Technicum . 

7' Praktische oefeningen .... -· ........ A. LAGASSE 240 u.(*) Techt:licum 

8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PUCK 45 u.(*) 
I. 

Apotheekstr., 1 

8' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 90 u.(*) Apotheekstr., 1 
.... 

-..... 

. 
; 

Nota :Alvorens tot het examen van apotheker-specialist in de medische analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschrift bewijzen dat zij een 
stage van 4 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klir.isch laboratorium. 

(*) = jaaruren 
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3. 

3'. 

4. 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie ( 1 jaar studie) 

~ Leergangen Titularis · maandag' dinsdag J woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

Radiochemie, dosimetrie en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar 

Practicum ............. ...... A. CLAEYS - 45 uur/jaar .; 

Radiobiologie en stralingspathologie . . .. . N . 25 uur/jaar 

Practicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10 uur/jaar 

Radiotoxicologie en behandeling 
radioactieve afval .............. A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar 

Practicum .................. A. HEYNDRICKX 25 uur/jaar 

Bereiden, controle en gebruik van radio-
actieve geneesmiddelen ........... A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar 

Practicum ............... .... A. HEYNDRICKX 210 uur/jaar 

Twee keuzevakken, te kiezen uit de 
specialisatiecursussen van het leerplan van 
apotheker-specialist in de medische 
analyse 

-
.-

. -.. I 

~ 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

- Ac. Ziekenh. 

" 
~ .-

-. 



FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

·- . - - - -· . -- .. - ~ - Specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen - - ·- - - .::...--::.-~ 

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

1. Grondige toxicologische ontledingen ....... A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar J. Kluyskensstr., 27 

1'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 480 uur/jaar J. Kluyskensstr., 27 

2. Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie ........... ....... A. DE SCHAEPDRYVER 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2'. Praktiséhe oefeningen . 
A. DE ScHAEPDR YVER 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. . ............ 

3. Demonstraties van lijkschouwingen ..... F. THOMAS 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I ~ 

Ul 
\0 -Ul 

I . 
~ 

~ 

. . 

- ' 
~ 

. 
~ 

-

-
-

.. 

. 
' 
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Leergangen 

1. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen 

1' Praktische oefeningen .......... 
2. Radio.farmaca . . . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen ........... 

3. Galenische technologie . . . . . . . . . . 
3' Praktische oefeningen .......... 
4. Aanvullingen van de toxicologische. 

scheikunde ................ 
4' Praktisch~ oefeningen . .. . . . . . . . . 

5. Aanvullingen in de farmacologie ...... 
-

5' Praktische oefeningen .......... 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie 

7. Ziekenhuisadministra_tie . . .. . .. . . . . 
De studenten worden maar tot de examens toe-
gelaten nadat zij een stage van 250 uur vol~ 
bracht hebben in een door de Raad van Beheer 
op voorstel van de Faculteit van de Farmaceu-
tische Wetenschappen aangenomen klinieka po-
theekof in een universitaire apotheek . . 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialist kliniek-apotheker 

Titularis (0) maandag! dinsdag I_ woensdag I donderdag! vrifdag I zaterdag Plaats 

N. (J. PIJCK) 10 u. 

N. (J. PUCK) 60 u. 

N.(A . 
HEYNDRICKX) - 20 u. ·-

N. (A. ~ 

HEYNDRICKX) 50 u. 

N. (P. BRAECKMAN) 15 u . 

N. (P. BRAECKMAN) lOOu 

N. (A. 
HEYNDRICKX) 15 u. 

N. (A . 
HEYNDRICKX) 20 u. 

N. (G. DE 
VLEESCHHOUWER) 60 u. 

N. (G. DE 
VLEESCHHOUWER) 120 u 

N. (E. LACROIX) 15 u. 

N . 15 u. 
~ 

250 u. 

-----
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

- . -- -
Vrije leergangen . 

- .. 

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

1. Obductie, prelevementen en toxicologie ... J. TIMPERMAN 5 lessen (le les op woensdag 16 oktober 1974 te 17u30) 

2. Begrippen van immunochemie en 
immunoënzymologie ............ S. SCHARPE 5 lessen (le les op dinsdag 19 november 1974 te 18 u.) 

\ 

f 

.. 
\ 

. - -

--. 

~ 

I 

, 
' . 

-

--- ---

Plaats 

J. Kluyskens-
str., 27 

A.Z. 
Aud.l 

-



INTERFAèULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

KK.B. van 24 maart 1967) 

Elandijnberg 2 - Tel. 23.38.211 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
Heerhiaat en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking. (*) · 

. De licentie en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan be-
haald worden in één van de volgende richtingen : 

1. Psychologie en psycho-sociologie;. 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met inbegiip van menselijke voedingsproblemen : 

a. Tropische geneeskunde; 
b. Colleges ·en praktica, in bijzondere aspecten van de geografische 

· pathologie; 
5. Biologie; 
6. Landbouwwetenschappen; 
7. Opvoedkunde; 
8. Veeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administraitè; 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop ,van 

het volgend academisch jaar zullen onderwezen worden. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

a) Tot de gráad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking : degenen 
die houder zijn van een Belgische diploma van licentiaat, doctor , 
apotheker of ingenieur of van één met die graden krachtens wettelijke 
bepalingen gelijkgesteld buitenlands diploma dat overeenkomt met de 
richting waarin de examinandus het examen wenst af te leggen. 

b) Tot het doctoraat in de ontwikkeHngssamenwerking : 
de houders van het diploma van licentiaat in de ·ontwikkelingssamen
werking. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald 
na een enig exameri en na één jaar studie. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings
samen werking, omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitge
geven proefschrift, al dan niet gedrukt, en van drie door de examen
commissie aangenomen stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de exami
nandus verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóór d"e dag, bepaald voor het examen. 
(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen . 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
~ 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 
--- - - - - - --- - ~- - - - - - ·- -- - -- -

Leergangen Titularis rnaomlag . dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag 

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA: 

1. De organisatie van de ontwikkelingssamen- .. 
werking, politieke aspecten en publieke 
administratie ................ A. VAN BILSEN (30 uur/jaar) 9-12(1) 

2. Algemene psychologische, sociologische en 
psycho-antropologische aspecten van de . . 

ontwikkelingssamenwerking- psychologische 
technieken, in verband met ontwikkelings- ' 

samenwerking ................. W.DECOSTER 9-11(1) 

3. Economie en problemen van economische 8%-1iYz 
ontwikkeling .................. A. VLERICK (30 uur/jaar) 7 lessen (1) -

4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- -----
landen, deel I L. DE WILDE - . 

(15 uur/jaar) 17-IfWz(l) ................ 
4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- -----

landen, deel I L. DE WILDE - . 
(15 uur/jaar) 17-IfWz(l) . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Pedagogische aspecten en opleidings-5. Pedagogische aspecten en opleidings- 11-12(1) I 11-12(1) I 
problemen problemen ................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . R.PLANCKE R.PLANCKE (8 uur/jaar) (8 uur/jaar) 

6. 6. Hygiënische,nutritionele en medische Hygiënische,nutritionele en medische ~ ~ 

problemen .................. K. VUYLSTEEK 7 uur /jaar (1) -problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 7 uur /jaar (1) -
GESPECIALISEERD GEDEELTE : GESPECIALISEERD GEDEELTE : 

Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 
met de door de examinandus gekozen richting : met de door de examinandus gekozen richting : 

1. Psychologie en psycho-sociologie 1. Psychologie en psycho-sociologie ....... . .. . . . . 
theorie ....................... N. 120 uur /jaar r 

-· .... theorie . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . N. 120 uur /jaar r 

.. .... 
oefeningen oefeningen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . N. N . 120 uur /jaar 120 uur /jaar 

2. Ontwikkelingsplanning en -economie 2. Ontwikkelingsplanning en -economie .... . . . . J. MATON J. MATON 14-18 14-18 (260 uur/jaar) (260 uur/jaar) 8Y2-12% 8Y2-12% 

( 1) = eerste halfjaar 

---

Plaats 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Faculteit van de 
Landbouwwet. 
Coupure, 533 

J. Kluyskens-
str., 33 I 

I 

A.Z. 
.. 

Lniv., 8 
---
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 
... 

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

, 
3. Geologische_ wetenschappen I ......... 

a. Algemene bodemkunde .......... J .B. AMERIJCKX 45 uur/jaar -
b. Bodemgenese, -morfologie en -

-classificatie ................ J .B. AMERIJCKX 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

c. Praktische oefeningen over de 
bodemanalyse ............... J.B. AMERIJCKX 30 uur/jaar 

d. Grondige studie ov~r bodemgenese, 
-morfologie en -classificatie ........ J .B. AMERIJCKX ... 30 uur/jaar 

e. Bodemmineralogie, deel: klei mineralen W. DEKEYSER 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

f. Bodemmineralogie, deel : mineralogie 
van de zand- en leemfractie, met 
inf?egrip van de micropedologie ...... A.HACQUAERT 45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

g. Grondige studie over bodemmineralogie .. A.HACQUAERT 30 uur/jaar 

h. Geologie van de bodemvormende 
sedimenten ................ R.MARECHAL 45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

i. Grondige studie van de geologie van 
de bodemvormende sedimenten ...... R. MARECHAL 30 uur/jaar 

j. Luchtfoto--interpretatie .......... F. SNACKEN 45 uur theorie+ 60 uur oefeningen/jaar 

k. Grondige studie van de regionale . bodemkunde . ............... R. TA VERNIER 30 uur/jaar 

1. Regionale bodemkunde met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ....... R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 320 uur oefeningen/jaar 

Plaats 

- Rozier, 44 

Rozier, 44 . .. 

Rozier, 44 

Rozier, -44 

Rozier, 44 

' 
Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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INTERF A CULTAIR sruDIE- EN_ VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMÈNWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking --.. - - ~ -

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

4. Geneeskunde, met in begrip van menselijke 
voedingsproblemen : Instituut voor 
a. Tropische geneeskunde . . . . . . . . . . . N. 24 7 uur/jaar Trop. geneesk. 

a' oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . N . 125 uur/jaar "Prins Leopold" 

b. Colleges en praktica, in bijzondere te Antwerpen 
aspecten van de geografische pathologie N. 1 00 uur/jaar + 3 maanden stage enA.Z. 

I 

5. Biologie 
theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 120 uur/jaar Led., 35 

oefeningen .................. N. 180 uur /jaar I Led., 35 
' 

6. Landbouwwetenschappen . ......... N. 530 uur/jaar Faculteit van de 
Landbouwwet. 
Coupure, 533 

7. Opvoedkunde . ............... R.PLANCKE .270 uur/jaar J. Kluyskensstr., 33 

8. Veeteelt en diergeneeskunde . . . . . . . . N . 150 uur /jaar Casinopl., 21 

9. Publieke administratie ............ A. VAN BILSEN I 1 (75 uur/ja'ar) I 14-17 I Univ., 8 

10. Toegepaste wetenschappen . . . . . . . .. . N . 3371/2 uur/jaar Plat., 22 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 1974-1975 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. (Een gedetailleerd uurrooster kan 
aangevraagd worden bij de pedel begin oktober 1974) 
Alvorens tot het enig examen, dat pas kan worden afgelegd na tenminste één jaar studie, en dat niet mag worden gesplitst, te worden toegelaten moeten de 
examinandi het bewijs leveren van een behoorlijke kennis van de· Franse en van de Engelse taal, alsmede van een voldoe.nde kennis van één - met de toestemming 
van de Raad van het Jnterfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking- gekozen voertaal van een ontwikkelingsgebied. 
De examinandi moeten bij het enig examen een werk indienen waarvan het onderwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 

. examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 
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INTERF A CULT AIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
~ 

- Vrije leergangen 

~ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Sociolinguïstiek van de ontwikkelings- M. VAN 
gebieden ................... SPAANDONCK 10-12(1) 

" 

-

-

-
-

-
I 

---
--

.... 

(1) = eerste halfjaar 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

I 

I 

I 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971) 

Het Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem- en 
Waterverontreiniging verleent de wetenschappelijke graden van : 
- licentiaat in de milieusanering 
- apotheker-specialist in de milieusanering 
- ingenieur in de milieusanering 
- doctor in de milieusanering 
- speciaal doctor in de · milieusanering 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

1. Tot. de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in 
de wetenschappen, groep scheikunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
groep aard- en delfstofkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep 
dierk~nde, van licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde of van 
doctor in de veeartsenijkunde, mits die diploma's uitgereikt worden ofwel 
door een Belgische universiteit ofwel door een daarmede -bij toepassing 
van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoör
dineerde wetten op het toekennen van de .academische graden - gelijk
gestelde inrichting, ofwel door een examencommissie van de Staat waar
van sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de milieusanering worden alleen 
toegelaten de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universiteiten, gelijk
gestelde inrichting of examencommissie . 

. 3. Tot de graad van ingenieur in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur, van burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burger
lijk scheikundig ingenieur, van burgerlijk ingenieur-architect, van burger
lijk werktuigkundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig-elektrotech
nisch ingenieur, van landhouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën, uitgereikt door één van de sub 1 
vermelde universiteiten, gelijkgestel~e inrichting of examencommissie. 

4. Tot het doctoraat in de milieusanering worden alleen toegelaten de 
houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van 
licentiaat ~ de milieusanering, van apotheker-specialist in de milieusane
ring en van ingenieur in de milieusanering. 

5. Tot het speciaal doctoraat in de milieusanering worden de houders van een 
door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de 
milieusanering toegelaten. 

rOVERZICHT VAN DE STUDIE 

I. Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie graden 
opgericht geworden : licentiaat in de IPilieusanering, apotheker-specialist in 
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de· milieusanering en ingenieur in de milieusanering. Elk van deze graden kan 
slechts bekomen worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie 
terwijl bovendien aan h~t behalen van de graad van ingenieur in de milieu
sanering de vereiste is verbonden een afstudeerwerk in te dienen, dit in 
tegenstelling met de graden licentiaat en apotheker-specialist in de milieu
sanering voor het behalen waarvan deze voorwa-arde niet gesteld wordt. 

1. LICENTIE IN DE ~ILI~U.SANERING 

A. Richting allee!ll voor licentiaten in de wetenschappen, groep schei
kunde 

B. ·Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep aard- en 
delfstofkun de 

C. Richting all~·en voor licentiaten in de wetenschappen, groep dierkunde 
en plantkunde en voor doctors in de veeartsenijkunde 

2. APOTHEKER-SPECIALIST IN DE MILIEUSANERING 

3. INGENIEUR IN DE MILIEUSANERING 

A. Richting alleen voor burgerlijk bouwkundig ingenieurs 
B. Richting alleen voor burgerlijk scheikundige ingenieurs en burgerlijk 

. metallurgisch ingenieurs 
C. Richting alleen voor burgerlijk ing~nieur-architecten, burgerlijk werk

tuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch 
ingenieur 

D. Richting alleen voor landbouwkundig ingenieurs 
E. Richting alleen voor ingenieurs in de scheikunde en de landbouw

industrieën 

II: Bij be~luit van · de Raad van Beheer van 18 januari 1974 werden 
volgende graden opgericht : 

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 examencommis
sie aangenomen. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegste één jaar na 
het behalen van de graad van licentiaat, of van ingenieur of van· apotheker
specialist in de m~lieusanering 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 milie.usanering worden afgelegd overeenkomstig de be
palingen 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. 

- .604 -



0\ 
0 
Vl 

I 

- ·-

INTERfACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting A 
- . (voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Scheikunde) - - .. 

Leergangen Titularis Dagen en uren 
-

GRONDIGE CURSUSSEN 
-

1. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu-
verontreiniging, met praktische 
oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . J. HOSTE donderdag 8%-12 (2) (le- 10e week) 

a' praktische oefeningen ............ J. HOSTE donderdag 13-18 (2) (80 uur/jaar) 

b. partim organische ............. M. VANDEWALLE maandag 14-18 (1) 

b' praktische oefeningen ... " ....... M. VANDEWALLE 
woensdag 14-18 (1) 

(15 uur theorie+ 100 uur oefeningen/jaar) 

c. partim organische scheidingsmethoden .. M.VERZELE dinsdag 14-18 (1) 
l donderdag 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen ........... M.VERZELE (15 uur theorie+ 100 uur oefeningen/jaar) 

d. partim enzymatische ........... C. VAN SUMERE woensdag 14-18 (2) (le- 10e week) 

2. Beginselen van de toxicologische 
ontledingen .................. A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) 

2' Praktische oefeningen ............. A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) 
dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging -
a. partim industriële .· ............ G. FROMENT maandag 8V2-10 (1) (le- 7e week) 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS maandag 10-llVl (2) (Se- lle week) 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

, 

- . - -- --- ---

Plaats 

Proeftuinstr., 40 

Proefiuinstr., 40 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Ledeganckstr., 35 

J: Kluyskens-
str., 21 

J. Kluyskens-
str., 27 

Krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr., 27 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCRT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep: Scheikunde) 

Leergangen 
,, 

2. Technologie van de zuivering van 
industrieel en huishoudelijk afvalwater 

I 3. Biologische en microbiologische aspekten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische 

a' Praktische oefeningen 

b. partim microbiologische 

b' Praktische oefeningen 

·4. Prospeçtie en winning van water 

5. Behandeling van drinkwater .. 

6. Bestrijding van de luchtverontre~niging 

Titularis 

.. , F. BOSCH 

A. GILLARD 

A. GILLARD 

J. VOETS 

J. VOETS 

R. MARECHAL 

F. BOSCH 

F. BOSCH 

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. I M. DE BOODT 

8. Hygiënische aspekten van milieu-
verontreiniging ....... ~ .. . 

9. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milièuverontreiniging 

10. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ... 

_(1) = eerste halfjaar 

K. VUYLSTEEK 

P. KLUYSKENS 

· (2) = tweede halfJaar 

Dagen en uren 

zaterdag 8%-10 (1) (6e- 12e week) 

maandag 8V2-10 (2)" (le- 4e week) 

15 uur/jaar 

vrijdag 9%-11 (1) (le- 4e week) 

dinsdag 14-18 (2) (11e- 14e week) 

maandag 9%-11 (1) (11e- 15e week) 

zaterdag 8%-10 (1) (.le- 5e week) 

zaterdag 10-11% (1) (6e- 12e week) 

maandag 10-11 (1) (1 e- 1 Oe week) 

10 uur/jaar (op afspraak) 

vrijdag 11-12V2 (1) (le- 7e week) 

1 0 uur/jaar (op af spraak) 
" 

Plaats 

Gr. Stwg. Noord 12 
Zwijnaarde 

Co u pure, 5 3 3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Rozier, 44 

Gr. S twg. Noord 12 
Zwijnaarde 

Gr. S twg. Noord 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

De Pintelaan, 135 

Universiteitstr., 8 

J. Kluyskens
str.) 27 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING -
' 

Licentie in de milieusanering. Richting B 
~ ... 

~~ - -. - - - (voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep Aard- en Delfstofkun4e) - - ---:---- - :___ .:~-::::::·...:..::____-~~ 

' 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 
" 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. De hydrogeologie W. DE BREUCK dinsdag 14-16 (1) - \ Rozier, 44 ................ 

1' Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK dinsdag 14-18 (2) Rozier, 44 

2. Prospe~tie en winning van water . . . . . . . 2. Prospe~tie en winning van water . . . . . . . R. MARECHAL R. MARECHAL maandag 9Ih-11 (1) (lle- 1Se week) maandag 9Ih-11 (1) (lle- 1Se week) B Rozier, 44 

_,.. 2' Praktische oefeningen _,.. 2' Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . R. MARECHAL R. MARECHAL 7S uur/jaar (op afspraak) 75 uur/jaar (op afspraak) .B -Rozier, 44 

3. De potamologie R. TAVERNIER dinsdag 10-12Ih (2) (le- 6e week) ' B .................. 3. De potamologie R. TAVERNIER dinsdag 10-12Ih (2) (le- 6e week) ' Rozier, 44 . . . . . . . . . .. . . . . .. 
I . 
0\ 3' Praktische oefeningen .............. R. TA VERNIER 30 uur/jaar (op afspraak) . B 
0 

3' Praktische oefeningen R. TA VERNIER 
. 

30 uur/jaar (op afspraak) . Rozier, 44 . . . .. . . . . .. . . . 
-.l 

4. De bodemkunde vrijdag 14Ih-16Ih (2) B I ............... R. TAVERNIER 4. De bodemkunde . . . . . . . . . . . . . . . R. TAVERNIER vrijdag 14Ih-16Ih (2) Rozier, 44 

4' 4' Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............. . . . . . . . . . . . .. R. TA VERNIER R. TA VERNIER 60 uur/jaar (op afspraak) 60 uur/jaar (op afspraak) B Rozier, 44 

5. 5. Behandeling van drinkwater Behandeling van drinkwater ......... . . . . . . . . . F. BOSCH F. BOSCH zaterdag 8Vz-10 (1) (le- Se week) zaterdag 8Vz-10 (1) (le- Se week) Gr. St Gr. Stwg. Noord, 12 . .. z . .. Zwijnaarde 
--

S' Praktische oefeningen S' Praktische oefeningen ............. . . . . . . .. . . . . . F.BOSCH F.BOSCH woensdag 14-18 (2) (1 week) woensdag 14-18 (2) (1 week) Gr. St Gr. Stwg. Noord, 12 
z Zwijnaarde -· -· . 6. Fysische aardrijkskunde, partim : oceanografie 6. Fysische aardrijkskunde, partim : oceanografie R. TA VERNIER R. TA VERNIER dinsdag 10-12Ih (2) (7e -15e week) dinsdag 10-12Ih (2) (7e -15e week) B Rozier, 44 

INLEIDENDE CURSUSSEN INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van de milieuverontreiniging 1. Oorzaken van de milieuverontreiniging 

a. partim industriële a. partim industriële .............. . . . . . . . . . .. . . . G.FROMENT G.FROMENT maandag 8Ih-10 (1) (le- 7e week) maandag 8Ih-10 (1) (le- 7e week) Krt Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ........ b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS R. KIPS maandag 10-11 Vz (2) (Se- 11e week) maandag 10-11 Vz (2) (Se- 11e week) Co Coupure, S33 

c. partim sámenleving c. partiro sámenleving .............. . . . .. .. . . . . . . . A. VAN MEIRHAEGHE · A. VAN MEIRHAEGHE · 5 uur/jaar (op afspraak) 5 uur/jaar (op afspraak) J. Klu J. Kluyskensstr., 27 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



0\ 
0 
00 

I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan ·de licentiaten in de wetenschappen, groep :Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

2. Inleiding tot het fysisch- en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 9lh-13 {1) 

(1e- 7e week) 
.. 

woensdag 14-18 (1) 
(le- 7e week) 

) 
(10 uur theorie+ 90 uur 

Coupure, 533 
b. partim organische .. ............ N. SCHAMP woensdag 9Y2-13 (1) oefeningen/jaar) 

(8e - 14e week) 
woensdag 14-18 (1) 

(8e- 14e week) 

3. Virologie in verband met milieu- maandag 8Y2-10 (2) (Se- lle week) 
verontreiniging ................ A.DEVOS (10 uur/jaar) Casinopl., 12 

3' Demonstraties .......... · . ..... N. (A. DEVOS) 10 uur/jaar Casinopl., 12 

4. Beginselen van de toxicologische J. Kluyskens-
ontledingen ................... A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) str., 27 

4' Praktische oefeningen .............. A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskens-
(30 uur/jaar) str., 27 

5. Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord, 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater ... F. BOSCH zaterdag 8lh-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 

I 
. 

a. partim biologische . . . . . . . . . . . .. A. GILLARD maandag 8Y2-10 (2) . 
(1e- 4e week) 

b. partim microbiologische I. VOETS vrijdag 9Y2-11 ( 1) l 00 uur/jaar) Coupure, 533 ......... 
(1e- 4e week) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



~--

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVl!RONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting B •. 
- " -- (voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep :Aard- en Delfstofkunde) - ------- ·= 

I 

- -- -

- Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

I 7. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

~ 7' Demonstraties ................ N. (M. DE BOODT) 10 uur/jaar Coupure, 533 
I 

I 8. Hygiënische as peeten van milieu-
verontreiniging ................ K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 135 

I 

I 
9. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-

normen i.v.m. milieuverontreiniging ..... P. KLUYSKENS vrijdag 11-12Vl ( 1) (1 e - 7 e week) str., 8 
I 

10. Introduetleve lezingen over specifieke I 
0\ aspecten van milieuverontreiniging, -
0 niet begrepen in voorgaand curriculum 10 uur/jaar (op afspraak) 'D ... 
I 

Twee kursussen naar keuze uit de volgende : 
11. De limnologie ................ A. GILLARD vrijdag 8Y2-9Y2 (2) Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) Coupure, 533 -
12. De mariene biologie ............. G. PERSOONE woensdag 11%-12% (2) J_ Plateaustr., 22 

13. Plantenoecologie en vegatatieanalyse .... P. VAN DER VEKEN zaterdag 9-10Y2 (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

13' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 15 uur/jaar (op afspraak) Ledeganckstr., 35 

14. De pedobiologie met praktische oefeningen 
a. partiro bodemzoölogie .......... A. GILLARD donderdag 9Yl-10Yl (2) (le- 8e week) Coupure, 533 ~ 

a' Praktische oefeningen ........... A. GILLARD woensdag 81h-10Vl (i) ' Coupure, 5 3 3 

b. partiro bodemmicrobiologie ........ J. VOETS donderdag 10-l1Y2 (1) (1e- 5e week) Coupure, 533 

b' ~aktische oefeningen ........... J. VOETS donderdag 14-18 (1) (1e- 7e week) Coupure, 533 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milietisanering. Richting C. 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde)_ -

Leergangen Titularis - Dagen en uren Plaats 
-

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De limnologie .................. A. GILLARD vrijdag 8%-9V2 (2) - Coupure, 533 
·-

2. De mariene biologie ............. G. PERSOONE woensdag-11%-12% (2) J. Plateaustr., 22 

2' Praktische oefeningen ............ N. (G. PERSOONE) 15 uur/jaar (op afspraak) J. Plateaustr., 22 

3. Plantenoecologie en vegetatieanalyse ..... P. VAN DER VEKEN zaterdag 9-10% (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

3' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 15 uur/jaar {op afspraak) Ledeganckstr ., 35 
0\ 
........ 4. De pedobiologie, met praktische oefeningen 
0 

I 
a. partim bodemzoölogie ........... A. GILLARD donderdag 9%-10% (2) (le- 8e week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen ........ - .. A. GILLARD woensdag 8%-10% (2) Coupure, 533 

b. partim bodemmicrobiologie ....... J. VOETS donderdag 10-11% (1) (le- Se week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ........... J. VOETS donderdag 14-18 (1) (le- 7e week) Coupure, 533 

5. Biologisch onderzoek van milieu-
ver on trein iging . . . . . . . . . . . . . . . . G. PERSOONE woensdag 10V2-llV2 (2) J. Plateaustr., 22 

5' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE woensdag 14-18( 2) 
donderdag 14-18(2) J. Plateaustr., 22 

6. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ................ J. DE LEY vrijdag 10%-1~ (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

6' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY 120 uur/jaar (op afspraak) Ledeganckstr., 35 

INLEIDENDE CURSUSSEN -. 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

I 
a. partim industriële ....... 0 •••••• G. FROMENT maandag 8%-10 (1) (1 e - 7 e week) Krijgslaan, 271 

( 1) = eerste haltjaar (2) = tweede halfjaar 



-
I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

' 

-~-- --·~ - -- Licentie in de milieusanering. Richting C. --·--

l (voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis ' Dagen en uren Plaats 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS - maandag 10-ll Vz (2) (5e-lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur /jaar (op afspraak) Dunantlaan, 1 --
2. Inleiding tot het fysisch en chemisch ' 

onderzoek van milieuverontreiniging, 
/ met praktische oefeningen 

a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 91/z-13 (1) j , 
(le- 7e week) 

I ~ 

woensdag 14-18 (1) 
0\ (le- 7e week) I (10 uur theorie+ 90 uur ' I--' 
I--' ( Coupure, 533 
I b. partim organische ............. N. SCHAMP woensdag 9Vz- 13 (1) oefeningen/jaar) 

(8e- 14e week) - woensdag 14-18 (1) 
1 (8e- 14e week) 

~ 

3. Virologie in verband met milieu- maandag 8Vz-10 (2) (10 uur/jaar) 
ve rontrein i ging ............... A.DEVOS (5e- lle week) Casinopl., 12 

3' Demonstraties ................ N. (A. DEVOS) 10 uur/jaar Casinopl., 12 

4. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (1e- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' P~·aktische oefeningen .... . ....... A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering ~an industrieel Gr. Stwg. Noord, 12 
en huishoudelijke ·afval water ........ F.BOSCH zaterdag 81/z-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
--

... 



INTERF A CULT AIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie.in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

. 
6. Biologische en microbiologische aspecten ~ 

van het w.aterzuiveringsproces · 

a. partim biologische ............ A. GILLARD maandag 8%-10 (2) 

I (1e- 4e week) 

l 
(10 uur/jaar) Coupure, 533 

b. partim microbiologische ......... J. VOETS vrijdag 9%-11 ( 1) 
(1e- 4e week) 

0'\ - 7. Prospectie en winning van water . . . . . . . R. MARECHAL maandag 9%-11 (1) (11e- 15e week) Rozier, 44 
N 

I 8. Behandeling van drinkwater ......... F. BOSCH zaterdag 8%-10 (1) (1e- Se week) Gr. Stwg: Noord, 12 
Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le -10e week) Coupure, 533 

9' Demonstraties ................ N. (M. DE BOODT) 10 uur/jaar Coupure, 533 

10. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging .............. , .. K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 135 

11. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen in verband met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS vrijdag 11-12% {1) (le- 7e week) str., 8 

12. · Introduetleve lezingen over si)ecifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum ... 10 uur/jaar (op afspraak) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



----

J INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Apotheker-specialist in de milieusanering - -· "'::":"":..=....-====. 

r-~ ~--
:; ;;;;.- ~ ~ - - - -

-
LeerKanxen Titularis Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN ' 
1. Inleiding tot het fysisch en chemisch " 

I ·onderzoek van milieuverontreiniging, 

. ( 
I 

met praktische oefeningen ) 
I 

a. partim anorganische ................ dinsdag 14-18 (2) (le- 10 week) 
I donderdag 10-12 (2) (le- 10e week) 

b. partim organische ................ ~ A. CLAEYS ~ donderdag 14-18% (2) (le- 10e week) 
I donderdag 9-12 (2) (10e -15e week) 

c. partim organische scheidingsmetboden 0 0 ) f 
donderdag 14-18 (2) (lOé- 15e week) 

(10 uur theorie+ 140 uur oefeningen/jaar) De Pintelaan, 135 

I 
I 2. · Biologisch onderzoek van milieu-

I 0\ ...... verontreiniging . ............... G. PERSOONE woensdag 10%-llVz (2) :J. Plateaustr., 22 
w 

I I · 2' Praktische oefeningen ............. G. PERSOONE woensdag 14-18 (2) J. Plateaustr., 22 

I 3. Microbiologische onderzoek van 
milieuveron treinigi!lg ............ J. PUCK \ dinsdag 8V2-10 (1) (le- 10e week) Apotheekstr., 1 

3' Praktische oefeningen ............. J. PUCK dinsdag 10-12 (1) (1 e - 1 Oe week) 
dinsdag 14-18 (1) (1e- 10e week) Apotheekstr., 1 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. De limnologie ................. A. GILLARD vrijdag 8Vl-9% (2) · Coupure, 5 33 

2. De mariene biologie ............. G. PERSOONE woensdag 11V2-12Y2 (2) J. Plateaustr., 2 2 

3. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële .............. G. FROMENT maandag 8V2-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 2 71 

b. partim landbouwtechnische . . . . . . . . R. KIPS maandag lO-llV2 (2) (Se- lle week) Coupu~e, 533 

c. partim samenleving ........ . .... A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) Dunan tlaan, 1 
f J. Kluyskensstr., 27 

(1~ =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERÇ>NTREINIGING 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 
-

-
4. Virologie in verband met milieuverontreiniging A. DEVOS maandag 8%-10 (2} (5e- lle week} Casinopl., 21 

4' Demonstraties ................ N. (A. DEVOS} 10 uur/jaar Casinopl., 21 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater ......... F. BOSCH zaterdag 8lh-10 (1} (6e- 12e week) Plateaustr., 22 

6. Biologische en microbiologische aspecten 

0\ ...... 
~ 

van het waterzuiveringsproces 

( 
a. partim biologische .· ..... . ..... A. GILLARD maandag 8V2-10 (2) 

(le - 4e week} 
(1 0 uur/jaar) 

b. partim microbiologische vrijdag 9V2 -11(1) 
Coupure, 533 

......... J. VOETS 

- ( le·- 4e week) 
I 

7. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL maandag 9V2-11 (l) (lle- 15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater ......... F. BOSCH zaterdag 8V2-10 (1) (Ie- 5e week) Gr. S twg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH zaterdag 10-11%(1) (6e-12e week} Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le- lOe week) Coupure, 533 

11. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. met milieuverontreining .... P. KLUYSKENS 

' 
vrijdag 11-12Yz (1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

12. Hygiënische as peeten van· milieu-
verontreiniging . . . . . . . . . . . ~ . . . K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 135 

13. Beginselen van de toxicologische on tiedingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- lOe week} J. Kluyskensstr., 27 

13' . Praktische oefeningen .............. A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) (Ie- 8e week) J. Kluysken§str., 27 

14. Introductievelezingen over specifieke \ 

aspecten van milieuverontreiniging, niet 
L___._begrepen in voorgaand curriculum - H{ uur/jaar (op afspraak) ...... 

(1} = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



·-
I 
I 

I INTERF A CULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTP.EINIGING I 

I 

L =-- -~::. -
Ingenieur in de milieusanering. Richting A - ·- . -·- - ~ . ·- ~ - - - - (vooJ,"behouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

-

Leergangen Titularis · Dagen en uren - Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. Meet- en regeltechniek en automatie •• 6 .. A. VAN St.-Pieters-

CAUWENBERGHE maandag 11 Vz-13 (1) · · nieuwstr., 41 
1' Praktische oefeningen ........ ....... A. VAN 16 uur/jaar St.-Pieters-

CAUWENBERGHE ( 4 namiddagen op afspraak) nieuwstr., 41 
2. Stede lij ke ontwateringen ... .. ..... 1. CNOPS donderdag 8%-10 (1) Plateaustr., 22 
2' Praktische oefeningen ... . . . . . . . . .. 1. CNOPS donderdag 14Vz-18 (1) Plateaustr., 22 

' 3. Bouwen van waterzuiveringsstations en 

I pompsta ti ons ............... J. CNOPS donderdag 8Vz-10 (2) Plateaustr., 22 
0\ 3' Praktische oefeningen ............ 1. CNOPS - donderdag 14Vz-18 (2) Plateaustr., 22 ...... 
v. · 4. Verwerken van industriële, landbouw-
I technische en huishoudelijke afvalprodukten, 

met praktische oefeningen 
a. partim industriële ........... · -· F.BOSCH zaterdag 8%-10 (1) (13e- 15e week) Gr. Stwg. Noord, 12 , 

Zwijnaarde 
a' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 8 uur/j:mr (2 namiddagen op afspraak) (2) ~ Gr. Stwg. Noord, 12 

: Zwijnaarde 

b. partim landbouwkundige en 
huishoudelijke ............. W. VERSTRAETE dinsdag 14-16 (1) .(6e- lOe week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ........... W. VERSTRAETE dinsdag 14-18 (1) (lle- 12e week) Coupure, 533 

5. Technologie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater ..... . .... W. SOETE maandag 14-15% (1) (le- 10e week) nieuwstr., ·41 

6. Corrosie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater .......... A. VAN PETEGHEM donderdag 10V2-12 (1) nieuwstr., 41 

. 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOORDE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de trilieusanering. Richting A 
- (voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging ' 

a. partim industriële ............. G. FROMENT 
-~ 

maandag 8Yz-10 (1) (1e- 7e week) Krijgslaan, 271 -
' b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS maandag 10-llYz (2) (Se -lle week) Coupure, S33 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE S uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 

0\ ...... 
0\ 

2. Belgische wetgeving en internafionale 
normen iv.m. met milieuverontreining . .. P. KLUYSKENS vrijdag 11-12% (1) (1e- 7e week) Universiteitstr., 8 

I 3. Behandeling van drinkwater .......... F. BOSCH zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

4. Hygiënische aspecten van rnilièu-
verontreiniging ... . ............ K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 13S 

s. Biblogische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 

t a. partim biologische ............. A. GILLARD maandag 8Yz-10 (2) 
( 1e- 4e week) 

I 
(10 uur/jaar) Coupure, S33 

b. partim microbiologische .......... J. VOETS vrijdag 9Yz-11 (1) 
( 1e - 4e week) 

6. Prospectie en winning van water . . . . . . . . R. MARECHAL maandag 9Yz-11 (1) (11e- 1Se week) Rezier, 44 

6' Praktische oefeningen ••••••• 1, ...... R.MARECHAL 12 uur/jaar (3 namiddagen op afspraak) Rozier, 44 

7. De hydrogeologie .............. W. DE BREUCK dinsdag 14-16 (1) (le- Se week) Rozier, 44 
--- -- -- ---- -- --

(J) = eerste haltjaar (2) =tweede halfjaar 
' 



- -... 
I 

I 

'\- INTERFACULTAIR C~NTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGIN~ 

~ ----- -- -=-'=""--:..:.-.7'. _ .... :. -=-- ___:-.-.:-:..~~----~~.--~ ._: - . ~_:;"_':"":""""~-==-=- Ingenieur m de miliesanering. Richting A --"'""""--~~"--, 
--..Cl...· _ ___..:,...__ ___ --- -~ - __ .. ___ ~-_,__ 

(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leerga'ngen , Titularis Dagen en uren Plaats 

'' 

7' Praktische oefeningen ............. W. DE BREUCK · dinsdag 14-18 (2) (le - 4e week) Rozier, 44 

~- Inleiding tot het fysisch en chemisch 
' -. ' onderzoek van milieuverontreiniging, 

' 
met praktische oefeningen . . 

'. 

a. partiro anorganische ............ A. COTTENIE woensdag 5 uur/jaar (op afspraak) (1) Coupure, 533 .. 
a' Praktische oefeningen ....... . .. . A. COTTENIE 8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraaak) (1) Coupure, 533 

I 
0\ b. partiro organische .............. N. SCHAMP woensdag 5 uur/jaar (1) (op afspraak) Coupure, 533 
-....) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . ·. . . N. SCHAMP 8 uur/jaar (2 namiddt!.gen op afspraak) (1) Coupure, 533 

9. Industrieprocessen en zuiveren van zaterdag 8%-10 (2) (le- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater ...... . ....... F.BOSCH ( 10 u ui/jaar) Zwijnaarde . 

10. Unit processes van de waterzuivering ...... F.BOSCH zaterdag 10-11Y2 (2) (1e- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

1 0' Praktische oefeningen ........ ·- ...... F.BOSCH 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

11. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F.BOSCH zaterdag 10-11% (1) (6e-12e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

12. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag 10-11.(1) (le- 10e week) Coupure, 533 

13. Beginselen van de taxicologische ontledingen . A. HEYNÖRICKX dinsdag 9-10 (1) (1e- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar -

I 
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INTERF A CULTAIR CENTRUM VOOR ~E STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WA TERVERONTREINIGING 

Leergangen 

14. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van 'milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum · 

Oefeningen in "team "-verband voor het opvatten, 
het ontwerpen en het berekenen van een 
inrich'ting: het daaraan te besteden aantal uur is 
begrepen in dat bepaald voor de vakken "Stedelijke 
ontwateringen, met praktische oefeningen". 
"Bquwen van waterzuiveringsstations en pomp- · 
stations, met praktische oefeningen" en "Ver
werken van industriële, landbouwtechnische en 
huishoudelijke afvalprodukten, met praktische 
oefeningen". ' · 

Ingenieur in lj.e miliesanering. Richting A ' 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig mgenieurs) 

Titularis Dagen en uren 

,,··· .. r . . ~- .-. 10 uur/jaar (op afspraak) 

· Plaats . 

.!> 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN -WATERVERONTREINIGING 

"' 

, . 
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f 
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Ingenieur in de milieusanering. Richting .B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen 

. GRONDIGE CURSUSSEN 
L Fysische en chemisch onder~oek van milieu

verontreiniging, met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . ~ . . . ; . 

a' Praktische oefeningen .· . \ • 

Titukris 

.. 

F. BOSCH . 

F . . BOSCH 

b. partim organische ... ' . . • . . M. VANDEWALLE } 

. b' Praktische oefeningen . ·. . . . .· M. VANDEWALLE 

c. partim organische scheidingsmethode!l M. VERZELE } . 

c' Praktis~he oefeningen . . . . . . . . . M. VERZELE 

. d.-partim enzymatische 
. . 

2. Industrieprocessen en zuiveren van 
fabtieksafvalwater .... . .. . 

3. Unit processes van de waterzuivering 

3' Praktische oefeningen 

4. Meet- en regeltechniek en au tornatie 

5. Aanvullingen van de hydraulica 

6. Bestrijding van de luchtvero~treiniging 

C. VAN SUMERE 

F.BOSCH 

F.BOSCH 

F.BOSCH 

A. VAN 
CADWENBERG HE 

G. TISON 

F. BOSCH 

Dagen en uren 

zaterd_ag 11V2-B (1) (le _-10e week) 

dinsdag 14-18 ( 2) (1 e - 1 Oe week) 

woensdag 14-18 ( 1') 

(15 uur theorie + 50 uur oefeningen/jaar) 

dond.erdag 14-18 ( 1) 

(15 uur theorie'+ 50 uur oefeningen/jaar) 

woensdag.14-18 (2) (le- 10e week) (oefeningen) 

zaterdag ~%-10 (2) 

zaterdag 10-11% (2) 

maandag 14-18 ( 2) 
donderdag 14-18 (2) 

maandag 11 %~13 (1) 

donderdag 10-11% (2) 

zaterdag 10-11% (1) 

(1) = eerste haltJaar (2) = tweede halfjaar 

-

Plaats 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 2 71 

, Ledeganckstr., 35 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. S twg. N oOid, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

St.-Pieters
nieuwstr., 41 

St.-Pieters
nieuwstr., 41 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN DE LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING - - I 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaàts 

. 
INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ....... • ..... ... G. FROMENT maandag 8%-10 (1) (1e- 7e week) Krijgslaan, 2 71 

b. partim landbouwtechnische ........ . R. KIPS - . -· - maandag 10-11% (2) (5e- lle week) Coupure,533 

c. partim samenleving ............ · A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 

2. Virologie in verband met milieuverontreinigrog A.DEVOS maandag 8Y2-10 (2) (5e- lle week) Casinopl., 12 

3. Biologiséhe en microbiologische aspecten 
. , 

van h_et waterzuiveringsproces I 

a. partim biologische ............ A. GILLARD maandag 8Y2-10 (2) I ( 1e- 4e week) 
(10 uw:fjaar) 

b. partim microbiologische vrijdag 9%-11 (1) I 
Coupure, 533 ......... J. VOETS 

( 1e - 4e week) 

4. Prospectie en winnmg van water .. . • .... R.MARECHAL maandag 9%-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater ... ....... F. BOSCH zaterdag 8%-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord~ 12 
Zwijnaarde 

6. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT /· maandag 10-11 (1) (1e- 10e week) Coupure,533 

7. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS vrijdag 11-12% (1) (1e- 7e week) I 

Universiteitstr., 8 .. 
8. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

9. Introductieve leiingen over specifieke f 

aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ...... . 10 uur/jaar (op afspraak) 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 
t . • ' • ' 

. Ingenieur in de milieusanering. Richting C _ "" =-::,-__;;__.;:-:-.:-=~-==·===11 ===;;::.= 
- -·--;-·; =-=--·- -- -·· -~- ~ (vó·orbehouden aan burgerlijk ingenieur-aicllitecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig.;elektrotechnisch ingenieur) · · 

Leergangen .. Titularis Dagen en uren Plaats 
' 

·I 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. ·Aanvullingen van de hydraulica . . . . . . . G. T.ISON , donderdag 10-11V2 (2) St.-Pieters-

. nieuwstr., 41 • 

1' Praktische oefeningen · ......... : . · .. G. TISON · dinsdag.14V2-18V2 (2) (5 weken) St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

2. Toegepaste hydraulica . . . . . . . . . . . . . G. TISON dinsdag 10-1Ph (1) ' St.-PieterS: 

1 
nieuwstr., 41 

Rj 2' Praktische oefeningen. . . . . . . . . . . . . G.TISON . maandag 1 Ph -13 (2) (le- 8e weck) · · St.-Pieters-
- nieuwstr., 41 

3. Meet- en regeltechniek en A. VAN · St.~Pieters-

autoinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAUWENBERGHE : _ maandag 11%-13 (1) nieuwstr., 41 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . A. VAN 16 uur/jaar St.-Pieters-
CAUWENBERGHE (4 namiddagen op afspraak) nieuwstr., 41 

4. Stedelijke ontwateringe~ . . . . . . . . . . J. CNOPS donderdag 8V2-10 (1) Plateaustr., 22 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. CNOPS donderdag 14%-18 (1) Plateaustr., 22 

5. Bouwen van waterzuiveringsstations 
en pompstations . . . . . . . . . . . . . . . J. CNOPS donderdag 8Y2-l 0 (2) Plateaustr., 22 

5' , Praktische oefeningen ......•..... J.CNOPS donderdag 14%-18(2) Plateaustr., 22 

6. Verwerken van industriële, landbouw-
techrrlsche .en huishoudelijke afv~l- ' 
produkten, met prakt. oefeningen 
a.partimindustriele ............. F.BOSCH ·· zaterdag8Ih-10(1)(13e-15e.week) ' Gr.Stwg.Noord,12 

Zwijnaarde 

(1) ~ eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIRCENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

·: .t Ingenieur in de miÜeusaneripg. Richting C. , · 
' (voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk· werktuigkundig ingenieur .. 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) · .. 

• I . ' 

Leergangen . . Titularis · Dagen en uren ' , · . , Plaats 

cc· ..- . , 

a' praktische oefeningen . . .. . . . . . . . . F. BOSCH 8. uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (2) Gr. Stwg. Noord,' 12 . 
, •. · Zwijnaarde 

- b. partiro landbouwtechnis.che en ·· · · 
huishoudelijke . . . . . . . . . . . . . . W. VERSTRAETE dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

b' praktisch o~feningen . . . . . . . . . . . W. VERSTRAETE dinsd<~og 14-18 (1) (11e- 12e week) Coupure, 533 

7. Technologie van de materialen in verband . 
met ontwafering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater . . . . . . . . . . W. SOETE ' maartdag 14-15V2 (1) (le- 10e ~eek) nieuwstr., 41 

8. Corrosie van de materialen in verband me·t _ 
de ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters- 1 

distributie van drinkwater . . . . . . . .. . . A. VAN PETEGHEM dondeidag 10%-12 (1) nieuwstr., 41 
•' ~. 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging , · · 

a. partim industriële . . . . . . . . . . . . . G. FROMENT maandag 81h-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan,271 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS maandag 10-111h (2) (Se -lle week) Coupure, 533 

_ c. partim samenleving . .. . . . . . . . . . . A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op a~spraak) ·· . ' ·J. Kluyskenss.tr., 27 

2. Belgische wetgeving en internationale ' • J 

~ normen Lv.m: milieuverontrehliging . . . . . P. KLUYSKENS vrijdag 11-121h (1) (1 e -7e week) Universiteitstr., 8 

3. Bestrijding van drinkwater . . . . . . . . . . F. BOSCH . zaterdag 8V2-lO (1) (le- re week) Gr. Stwg. Noord, l2 I 

~ Zwijnaarde ' 

4. Hygiënische aspecten van milieuveront-
reiniging . . ...... ·. .. . . . . . . . K. VUYLSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) De Pintelaan, 13~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE V ~N LUCHT-, BODEM~ EN WA TERVERONTREINIGING 
11. 

Ingenieur in de milieusanei'ing. Richting C. 
-: .. - (voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerliJk werkt~igkundig ingeriieur ~~-----:- ~-~~ = . ' . --

'· - en burgerijjk werktuigkundig~elektrotechnisch ingenieur) 
•' 

Leergangen Titularis Dagen en uren Plaats 

5. Biologische en micrÓbiologische aspe~ten ' 
van het waterzu!veringsproces 

I a. partiro biologische ........ . ... A. GILLARD maandag 8Ih-1 0 ( 2) 
,. ( 1e - 4e week) 

(10 uur/jaar) Co u pure, 5 3 3 
vrijdag 9V2-ll (1) 

\ 
-b. partiro microbiologische .. . ...... J. VOETS 

I 

(le-- 4e week) 
I 

6. Prospectie en ~n~ng van water •••• , l ... R. MARECHAL roaandag ·9V2-11 (1) (lle·- 15e week) Rozier, 44 

· 6' Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL 12 uur/jaar (3 namiddagen op afspraak) ~ Rozier, 44 

7. De hydrageologie ..... . ........ W. DE BREUCJ( . . dinsdag 14-16 (1) (1e- _Se week) Rozier, 44 

7' Praktische oefeningen ••••••••• 0 0 • W. DE BREUCK dinsdag 14-.18 (2) (le- 4e week) Rozier,' 44 

8. De hydrologie •• ' • ••••• 0 • •••••• G. TISON vrijdag 10-111/z (4) (Ie- 6e week) St.-Pieters-
(10 uur/jaar) nieuwstr., 41 

9. Inleiding tot. het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partiro anorganische . . . . . . ·. . . . . . · A. COTTENIE woensdag 5 uur/jaar (op afspraak) ( 1) Coupure, 533 

a' praktische oefeningen ••• 0 •••••• • A. COTTENIE 8 uur/jaar ·(2 namiddagen op afspraak) (1) Coupure! 533 

· b. partiro organische •••• 0 •••••••• N. SCHAMP woens<l;ag 5 uur/jaar (op afspraak) (1) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen •••••••••• 0 N. SCHAMP . 8 u~r/jaar (2 namiddagen op afspraak) (1) Coupure, 533 
1' 

10. Industrieprocessen en zuiveren van zaterdag 8Ih-10 (2) (Ie- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater ..... · ......... F . BOSCH (1 d uur/jaar) Zwijnaarde 

.( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfJaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 
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., ~ 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C. 
~~ (voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur . . 

en burge~lijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis 
: 

Dagen en uren Plaats 

.. 

11. Unit processes van de waterzuivering ..... F.BOSCH , zaterdag 10-llV2 (2) (1e- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
( 10 uur/jaar) - Zwijnaarde 

·- ;·'::.. -··· -- ~ " I 

11' Praktische oefningen .............. F.BOSCH 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2) . Gr. Stwg. Noord, 12 
l 

Zwij~arde 

12. Bestrij ding van de luchtverontreiniging ... F.BOSCH zaterdag 1(}.11V2 (1) (6e- 12e week) Gr. S twg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

13. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT maandag 10-11. (1) (le -10e week) • Coupure, 533 

14. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskenss!r., 27 

15. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten ~an milieuverontreiniging, niet . 
begrepen in voorgaand curriculum ... .... 10 uur/jaar (op ~fspraak) 

-
Oefeningen in "team"-verband voor het opvatten, •. 

het ontwerpe!'\ en het berekenen van een inrich-
ting: het daaraan te besteden aantal uur is begrepen 
in dat bepaald voor de vakken "Stedelîjke ontwate-
ringen, met praktische oefeningen". "Bouwen van 
waterzuiveringsstatjons .en pompstations, met prak- : 

' " 
tische oefeningen" en "Verwerken van industriële, 
landbouwtechnische en huishoudelijke afvalpro-
dukten, met praktische oefeningen·". 

( 1) = eerste haltjaar (2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOO~ DE STUD~E VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 
... 

\ . - Ingenieur m de milieusanenng. Richting D. 
- .. ---- ---- __.. __ ---- ·~- (voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) - -.:.~--=---~~-;_ 

•.• .. 
\ 

~ 

Leergangen ... Titularis .. • Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. De limnologie ................ A. GILLARD vrijdag 8Y2-9Jfl (2) Coupure, 533 

1, Praktische oefeningen 0 • ••• 0 •• 0 •• 0 A. GILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) Coupure, 533 

2. De mariene biologie G. PERSOONE woensdag 11 1/2-12V2 (2) 
.. 

J. Platcaustr., 22 ....... 0 •••• •• 

2' Praktische oefeningen ••• 0 •••• 0 •••• G. PERSQONE 15 uur/jaar (op afspraak) J. Platcaustr., 22 

3. De pedobiologie, met p.raktische . 
I oefeningen 
0\ a. partim bodemzoölogie ••• • • • ••• 0 •• A. GILLARD donderdag 9Y2-10V2 (2) (le- 8e week) Coupure, 533 
N 
VI 

a' praktische oefeningen I ........... A. GILLARD .r woensdag 8Y2-10Y2 (2) (4 weken) Coupure, 533 
' 

b. partim bodemmicrobiologie . ••• 0 ••• J. VOETS donderdag 10YrllY2 (1) (le- 7e week) Coupure, 533 

b' praktische oefeningen ••• 0 ••••••• J. VOETS donderdag 14-18 ( 1) (2e - 3e week) 
(8 uur/jaar) Coupure,.533 

4. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ••••••••• 0 ... ••• G. PERSOONE woensdag l OY2-11 Y2 (2) . J. Plateaustr., 22 

4' Praktische oefeningen • 0 •••••••• · - · G. PERSOONE woensdag 14-18 (2) 
donderdag 14-18 (2) J. Platcaustr., 22 

5. Microbiologisch onderzoek van -
milieuverontreiniging •••• 0 ........ J. VOETS vrijdag 9Y2-ll (1) (6e- 15e week) Coupure, 533 

5' Praktische oefeningen ............ J. VOETS maandag 14-18\12 {1) (6e- 15e week) 
. '( vrijdag BY2-18Y2 (1) 

(60 uur/jaar) ' Coupure, 533 
.. 

(1) = eerste halfjaar (i) = tweede halfjaar -
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Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 
'· l 

~ (voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 
., 

Leergangen Titularis Dagen en uren Piaats 

.. 
" 

6. Verwerking van Industriële, landbouw- . 
techni~che· en huishoudelijke afval- ; 

produkten, ·met prakt. oefeningen -.. 
a. pa.rtim industriële ............ ;. . F. BOSCH zaterdag 8Yz-10 (2) (13e- 1,5e week} Gr. Stwg. Noord, 12 

I - Zwijnaarde 

a' Praktische oefeningen ........ · .. •. F. BOSCH 8 uur/jaar(2 namiddagen op afspraak) (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
' Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechni;sche en 
· huishoudelijke ................ W.VERSTRAETE dinsdag 14-16 _(1) (6e- 10e we~k) . Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ............. W.VERSTRAETE dinsdag 14-18 (l) (Üe- 12e week) Coupure, 533 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industriële . .. .. .. . . • ... · .· .. G. FROMENT maandag 8%-10 (1) (le- 7e week) .. Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ' ........ R. KIPS maandag 10-11% (2) (Se- lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ............... A. VA.N MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 2 7 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuve):ontreiniging, met 
praktische oefeningen 
a.; partim anorganische A:COTTENIE woensdag 9%-13 (1) '·· 

.:. ............ 

I I 
woensdag 14-18 (1) 

' 
(le- 7e week) (1 0 uur theorie + 90 uur 

b. partim organische N. SCHAMP woensdag 9%-13 (1) I . oefeningen I jaar) Coupure, 533 
............... 

l woensdag 14-18 (1) 
(Se- 14e week) 

3. Virologie in verband met milieuverontreiniging A. DEVOS maandag 8%-10 (2) (5e- 11e week) Casinopl., 12 

3' Demonstraties N. (i\. DEVOS) 10 uur/jaar I Casinopl., 12 ................... 

(1) = eerste halfJaar 0) = tweede halfpar 
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Leergqngen 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater . . . ... ·. 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiverlngsproces 
a. partim biologische • . . . . . . . ::- . . 

b. partim micr_obiologische 

7. Prospectie en winning van water 

8. B'ehandeling van drinkwater . . 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging 

9' Demonstraties . . . . . . . . . . .. 

10. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milie_uverontreiniging 

11. Hygiënische aspecten va!l milieu-
verontreiniging . . . . . . . . 

12. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum 

(1) =eerste haltJaar 

IngenieUr In de milieusanering. Richting D. 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

' Titularis Dagen en uren 

A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) ( 1 e- l Oe week) 

A. HEYNDRICKX maandag 14-i'8 (2) Oe.- 8e week) 

F.BOSCH ·za terdag 8%-10 (1) ( 6e - 12e week) 

A. GILLÁRD maandag 8%-10 (2) } 
(le- 4e week) r 

(1Ó uur/jaar) 
J. VOETS vrijdag 91/2-11 (1) ( 

(1e- 4e week) } 

R. MARECHAL maandag 9%-11 (1) (11e - 15e week) 

F. BOSCH zaterdag 8%-10 (1) (le- Se week) 

M. DE BOODT maandag 10-11 (1) (le- 10e week). 

N. (M. DE BOODT) 10 uur/jaar 

P. KLUYSKENS vrijdag 11-121fz (1) (le- 7e week) 

K. VUY LSTEEK 10 uur/jaar (op afspraak) 

10 uur/jaar (op afspraak). 

(2) = tweede hal,fjaar 

Pklats 

J. Kluyskensstr., 27 · 

J. Kluyskensstr., 27 · 

GJ. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 5?3 

Rozier, 44 

· Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

Coupure, 5 3 3 

Universiteit
str., 8 

De Pintelaan, 135 
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INTERFACULTAIR CENTRUM-VOOR DE STUPIE VAN LUCHT-, BODEI\H- EN WATERVERONTREINIGING 

. . 
,' 

Ingenieur in de,milieusanering. Richting E. 
. (voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) r 

Leergangen Titularis ,. Dàgen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. Fysisch en chemisch ondenoek van milieu~ . 

verontreinigihg, met prakt. oefeningen 
a. partim anorganische . . . . : . . . . . :-.. . .. F. BOSCH zaterdag 11Yz-13 (1) (Ie -10ew~ek) Gr, Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

a' praktische oefeningen ........ .. ... F. BOSC~ , dinsdag 14-18 (2) (Ie- 10eweek) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim organische ••••• • ••••• 0 . M. VANDEWALLE } woensdag 14-18 (1) · 

b' praktjsche oefeningen ••• 0 0 •• 0 0 •• M. VANDEWALLE (15 uur theorie+ 50 uur oefeningen/jaar) Krijgslaan, 271 

c. partiril organische scheidingsmethoden .. M. V·ERZELE } donderda~ 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen 0 •••••• • ••• M. VERZELE (15 uur theorie + 50 uur oèfeningen/jaar) Krijgslaan, 271 

2. Microbiologisch onderzoek van vrijdag9Yz-11 (1) (5e-15e week) 
mille uveron treiniging J. VOETS 

.. 
(15 uur/jaar) Coupure, 533 •••• 0 • • ' . 0 ••• 

2' Praktische oefeningen • 0. 0 •• • 0 •••• J. VOETS maandag 14-18% (1) (6e- 15e week) 
vrijdag 13Yz-18Yz (1) (60 uur/jaar) Coupure, 533 -

3. Biologische en microbiologische aspecten 
van het watenuiveringsproces 
a. partim biologische . ........... A. GILLARD maandag 8Y2-10 (2) ~ 

~ 
(le- 4e week) · . 

(10 uur/jaar) Coupu're, 533 
b. partim microbiologische •••••••• 0 J. VOETS vrijdag 9Y2-11 (1) I I 

(le- 4e week) 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

' 1. De limnologie ........ . ....... A. GILLARD vrijdag 8Y2-9Yz (2) Coupure, 533 

' 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede haltjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM~ EN WÀTERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
- ~~-----=--~·~--" " - .. 

'(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustiieën) ... 

Leergangen Titularis - ·. Dagen-en uren Plaats 

1' Praktische oefeningen . ...... 4 ••• • •••• A. GILLARD 15 uur/jaar (op afspraak) Co u pure, 5 3 3 

2. Oorzaken van milieuverontreiniging 
·a. partim industriële ............. G. FROMENT maa11:dag 8%-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

· b. partim samenleving .......... ..... A. VAN MEIRHAEGHE 5 uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 

3. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging .... .... · ......... A.DEVOS maandag 8Yz-10 (2) (5e- 11e weck) Casinopl., 12 

I . 
3' Demonstraties ~ . . . .. ~ . -. . . . .. . . . . N. (A. DEVOS) 10 uur/jaar . Casinopl., 12 . 

0\ 4. Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 . N 
-..o 
I 4' Praktische oefeningen ............... A. HEYNDRICKX maandag 14-18 (2) (le- 8ç week) (30 uur/jaar) J. Kluyskensstr., 27 

5. Prospec;tie en winning van water . . . . . . .. R.MARECHAL , maandag 91fz.·ll (1) (11e -15e we~k), Rozier, 44 

6. Behandeling van drinkwater .......... .. F.BOSCH zaterdag 8%-10 (1) (le- 5e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

I 

7. 'Industrieproces~en en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12' 
fabrieksafvalwater • 4 ..... ........... F.BOSCH zaterdag 8~-10 (i). Zwijnaarde . 

8. Unit processes v'an de waterzuiver~g F.BOSCH ·. zaterdag 10-llYz (2) (le ~ 6e week) (10 uur/jaar) Gr. Stwg. Noord, 12 ..... 
Zwijnaarde 

8' Praktische oefeningen .. · ............ F.BOSCH 16 uur/jaar (4 namiddagen op afspraak) (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F.BOSCH zaterdag 10-111/z (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord; 12 
Zwijnaarde 

' \ 

(1) = eerste halfjaar ; ( 2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING . 

Ingenieur in de milieusanering. ·Richting E. .. (voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 
' 

Leergangen ,, Titularis , Dagen en uren Plaats 

~ I 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging . . M. DE BOODT · maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

10' Demonstraties • • ••••••••• 0 . 0. N. (M. DE -BO.ODT) .. - 10 uur/jaar ~ 

.. Co u pure, 5 3 3 • ' . 
.. . - - - . - -

.11. . Verwerking van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-

' proc\ukten, me·t práktische oefeningen 
a. partiro industriële • •• • •••••••• 0 F.BOSCH zaterdag 8Vz-10 (1) (13e- 15e_week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 
\, 

a' praktische oefeningen .. 0 0 0 • 0 •• • ••• ·F. BOS-CH 
\ 

8 uur/jaar (2 namiddagen op afspraak) (2) GL Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim landbouWtechnische en 
huishoudelijke -, 

W.VERSTRAETE dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 ••• 0 0 • • ' •• • ••• 

b' praktische oefeningen ••••• 0 •• 0 •• W.VERSTRA~TE dinsdag 14-18 (1) (11e- 12e week) ... -- Coupure, 533 ,. 

12. Belgische wetgeving en int~rnationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging 0 •••• P. KLUYSKENS vrijdag 11-12Vz (1) (le -7e week) str., 8 

13. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging o o o f o o •, o o • 0 o 0 o 0 o K. VUYLSTEEK - 10 uur/jaar (op afspraak) ~ De Pintelaan" 135 

14. Introductievelezingen over specifieke. 
. . 

. aspectep van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ...... 10 uur/jaar (op afspraak) 

.. 

,. 

-. 
(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit van de Raad van Be he_ er van 17 mei ·1972) 

A. OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
.licentiaat, van 'doctor en. van speciaal doctor in de informatica 

I 

1. De graad van licentiaat in de informatica kan behaald worden na één jaar 
studie ·en een enig examen of van twee jaar studie . en twee examen ge
deelten naar keuze . van de exáminandi. Bij het . enig examen of bij het· 
eindexamen moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het 

· onderwerp verband·hopdt met éé~ of meer~ere cursussen van het leerplan. 

2.- De graad van doctor in de informatica kan behaald worden mits het in-
-dienen' en het openbaar verdedigen van een QOrspronkelijk en · o.nuitge
geven proefs.chrift, al dan niet gedrukt, en van drie door de examen
commissie aangenomen stellingen~ Het proefschrift en de stellingen 
moeten aan de · Raad van het Centrum worden voorgelegd tenminste één 
maand vóór de dag bepaald voor hét examen. 

3. De graad van speciaal doctor kan behaald worden onder de modaliteiten 
van het besluit van de Raad van Beheer vàn de Rijksuniversit~it 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 volgendé vakken omvat(*) ; . 

1. Lineaire algebra 
2. -Beginselen der differentiaal- en integraalrekening 
3. Gewone differentiaalvergelijl>.ingen 
4. Vectoralgebra 
5. Programmering 

Tot het doctoraat in de informatica de houders van het door de Rijks
universiteit te Gent uitgereikte dipl0ma 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 wd-pedel G. DE SMAELE. 
St. Pietersnieuwstraat 25, Gent. 
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Leergangen 

1.· VERPLICHTE C:U RS.USSEN 
1. Numerische anatyse I .......... 
1, Praktisch~ oefeningen ......... 

. 2. Ordinatororganisatie I ......... 
· 2' ·Praktische oefeningen ......... 
3. · Compilatoren en ordinatorbesturings- · 

systemen ................ 
4. Economische evaluatie van • 

ordinatorsystemen ........... 
5. Gegevensorganisatie en terugwinnirÏg .. 

6. Programmeertalen ........... 
7. Optimalisatie technieken ........ 
7' Praktische oefeningen . ......... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

(de totale duur van de gekozen cursussen 
moet ten minste 240 uur theorie en 80 uur 
praktische oefeningen bedragen) 

1. Numerische analyse 11 ......... 
1, Praktische oefeningen ....... ... 
2; Ordinatororganisatie 11 . . . .. . . . . . 

3. Wiskundige belei.dstechnieken ..... 
. 3' Praktische oefeningen ......... 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA . . . 

I Licentie in de informatica 

Titularis (0) . maandag! ct insdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . Plaats 

R. DE CALUWE 45 u. I · 

R. DE CALUWE 22V2 u. .. '· -· : .. .. - ~·- .. 

:rt. 22V2 u. - - 'r"" -· - J: .. - '":'" - . " 
.. 

N, I 15 u. 

R. DE CALUWE 221/2 u. 

vanaf 
W. DE BACKER 15 u. I 14u30 S tPietcrsn ie u wstr.41 

R. DE CALUWE 22V2 u. 

R . .DE CALUWE .22Vz u. 

I. BRUYLAND 30 u. · ~ 

J 

I. BRUYLAND 22Y2 u. p 

-\ . , .. 
\ 

.. 

R. DE CALUWE 45 u. 
I 

R. DE CALUWE 22Vz u. 

P. BERGMANS 22V2 u . 

H. MULLER 30 u. 18%-21 % 8Y2- 12 St.Pietersnieu wstr.41 

H. MULLER 15 u. 18~~- 2H~ 81/2- 12 S tPietersn ie u wstr.41 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licéntie in de informatica .. - -- - - .. - -.. - ... - --- . - -- - - - -· 

Leer6Jngen Titularis (0) maandag I dinsdag l woensdag[ donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

4. Schakelalgebra en sequentiéle automaten P. BERGMANS 22V2 u. 

4' Praktische oefeningen ........... P. BERGMANS 22V2 u. 

5. Optimale proevenopzet ......... I. BRUYLAND 22V2 u. 

5' Praktische oefeningen .......... I. BRUYLAND 22V2 u. I' 

6. Analoge en hybriede rekentechnieken N. 22V2 u. 

6' 0 Praktische oefeningen rraKuscne oe1emngen . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . N. N . 22V2 u. L.L//2 U. 

7. Abstracte automatenleer ........ P. BERGMANS 22Yz u. 
-

I 
0\ 

7'' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 15 u. 
w 

8. Systeemsimulatietechnieken 22V2 u. StPietersnieuwstr.41 w ....... G. VANSTEENKISTE 11 Vz- 13(2) 
I 8' Praktische oefeningen G. VANSTEENKISTE 22V2 u. 14Yz- 16(2) St.Pietersnieu wstr.41 ......... 

9. Simulatie van soci<reconomische 
systemen .................. H. MULLER 22Vz u. 18~ - 21% 8Vz- 12 S tPietersnieu wstr.41 

10. Grafische in- en uitvoer bij de 
ordina toren ...... .. . . . . . ~· P. BERGMANS 22Yz u. 

11. Heuristische programmering en kunst-
ma ti ge intelligentie .......... I. BRUYLAND 22% u. ' 

12. Stochastische processen ......... M. VAN-
WORMHOUDT 22Yz u. 11%-13(1 St.Pictersnieuwstr.41 

12' Praktische oefeningen ......... M.VAN-
WORMHOUDT 22% u. 10 -llYz(l) StPietersnieuwstr.41 

13., Oräinator hoofd- en naadapparatuur .. P. BERGMANS 22% u. 

14. Digitale processturing ......... A. VAN 
CA UWENBERG HE 22% u. llVz-13(2) St.Pietersnieu wstr.41 

(ö) = totaal aantal uren per cursus ( 1) =eerste haltjaar 
(2) =tweede halfjaar 
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. INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 
~' 

Licentie in de informatica 
•' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag I zaterdag Plaats 

15. Analyse van grote systemen ...... P. BERGMANS 22Y2 u. -
15' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 221/2 u. 

16. Informatie-" en codeertheorie ...... P. BERGMANS 220 u. 

16' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 15 u. 

17. Management lnfor~ation Systems ... W. DE BACKER 22Y2 u. vanaf 14u3o: 

18. Analysetechnieken voor socio-
vanaf 14u30' economische systemen ......... W. DE BACKER 22Y2 u. 

19 .. Beheer van dätabanken ......... R. DE CALUWE 22Y2 u. 
,. 

·• 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en 
met toestemming van de raad van het Centrum kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er 
tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan_ de examencommissie bezorgd vóór de dQor 
haar te bepalen datum. -

" 

' 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
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POSTGRADUATE EN POSTUNIVERSITAIRE CYCLUSSEN 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1. De licentie in het sociaal recht : (opgericht bij K.B. van 12 september 1962). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van doctor of van licentiaat in de rechten. 

Studieprogramma : cf. pag. 194. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in het sociaal recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 
Universiteitstraat 2, Gent- Tel. 25.76.51 

. 2. De licentie in het Europese recht : (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer 
van 12 oktober 1966). 

Toelatingsvoqrwaarden : houder zijn van e~n van de hierna vermelde diploma's: 

1. wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in ~e rechten of van licentiaat in de 
rechten; 

2. licentiaat in de staatswetenschappen; 
3. licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
4. licentiaat in de diplomatieke wetenschappen. 

Studi.eprogramma: cf. pag . .195~ 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen . voor het enig 
examen, wordt aan de ka~didaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in het 
Europese recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 
Universiteitstraat 2, Gent- Tel. 25.76.51 

3. Het doctoraat in het Europees recht (opgericht bij besluit van- de Raad van 
Beheer van 18 januari 1974). 

Toelatingsvoorwaarden : de höuders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitge
reikt diploma van licentiaat in het Europees recht. 

Duur van de studie : 2 jaar 

Finaliteit : na het indienen en de verdediging in het openbaar van een oorspronke
lijk en onuitgegeven proefschrift, zijnde .een bijdrage tot vooruitgang van de weten_schap 
en van vijf daarbij gevoegde stellingen of vraagstukken wordt aan de kandidaten het 
wetenschappelijk diploma van doctor in het Europees recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen te bekomen op de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 
Universiteitstraat, 2, Gent~ Tel. 25.76.51. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(opgericht bij K.B. van· 24 juli 1964) 

1. De licentie in de stedebouw, ruimtellijke ordening en ontwikkeling. 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn_ van een wettelijk of wetenschappelijk dipk ma 
dat een universitaire studie van tenminste vier jaar bekrachtigt en dat uitgereikt werd door 
een Belgische Universiteit of daarmede gelijkgestelde inrichting voor ho~er onderwijs. 

Studieprogramma : cf. pag. 203 en 204. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit : na het indienen van een. verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : -te bekomen ·op het Hoger Instituut voor Stede bouw, 
Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Plateaustraat 26, Gent - Tel. 25.16.64. 

2 . . Het doctoraat in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. (opgericht 
bij Besluit van de Raad van Beheer van 18 januari 197 4 ). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een door de Rijksuniversiteit te Gent uit
gereikt diploma van licentiaat in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : ·na . het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift alsmede van een stelling waarvan het onderwerp door de 
examencommissie werd aangenomen, wordt aan de kan.didaten het wetenschappelijk 
diploma van doctor in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Hoger Instituut voor Stedebouw, 
Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Plateaustraat 26, Gent - Tel. 25.16.64. 
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F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1. De licentie in de bodeJÜ{unde : (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 
16 mei 1973). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van één van de hierna vermelde wettelijke· of 
wetenschappelijke diploma's : 

1. licentiaat in de aardrijkskundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de aard- en delfstofkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 

· 4. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
5. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
6. burgerlijk ingenieur; · · 
7. landbouwkundig ingenieur; 
8. ingenieur voor de scheikunde en de landhou windustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 262. 

Finaliteit : na twee jaar studie en na het indienen van een verhandeling bij het 
tweede examengedeelte en na het slagen voor twee examen gedeelten, wordt aan de 
kandidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de bodemkunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het "International training centre for 
post-graduate soil sçientists", Rozier 44, Gent - '!el. 23.38.21. 

2. De licentie in de moleculaire biologie (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer van 12 oktober 1966). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een,van de hierna vermelde wettelijke of 
wetenschappelijke diploma's : 

1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
4. burgerlijk scheikundig ingenieur; 
5. scheikundig ingenieur; 
6. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag 267 en 26'8. 

Duur der studie : 2 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de moleculaire biologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. L. V ANDENDRIESSCHE, K.L. 
Ledeganckstraat 35, Gent - Tel. 2:2.78.20. 

3. Speciale cyclus in de fundamentele nematologie: (titularis L. DE CONINCK). 

Toelatingsvoorwaarderi : houder zijn van een van de hiernavermelde diploma's : 

1. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
3. landbouwkundig ingenieur; 
4. doctor in de veeartsenijkunde; 
5. buitenlands diploma, gelijkgesteld met één van de bovengenoemde diploma's. 
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Programma : 75 uur theorie en een full-time practicum. 

Duur van de cyclus : 1 jaar. 

talen : Nederlands - Frans - Engels of Duits al naar gelang de talenkennis der 
deelnemers. 

Finaliteit: de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben bekomen een 
getuigschrift van postuniversitaire specialisatie ondertekend door de titularis en de Deken 
van de Faculteit. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. L. DE CONINCK Laborator~um 
voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Ledeganckstraat 35, Gent - Tel. 22.78.21 . 

. I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1. Getuigschrift van specialist. 

De Faculteit der Geneeskunde kent getuigschriften van specialist op verschillende 
gebieden toe aan houders van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde~ 
die gedurende bepaalde tijd als full-time assistent werkzaam zijn geweest in de hierna 
vermelde diensten en voldoening hebben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten 
is beperkt en de toestemming van de hoogleraar-hoofd van dienst wordt voor ieder geval 
afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistentschap in de verschillende diensten 
is als volgt vastgesteld : 

Inwendige geneeskunde : 5 jaar 

~ 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde; 

' ~ 

Cardiologie : 
Gastro-enterologie : 
Pneumologie: 
Nefrologie : 
Endokrinologie : 
Hen11tologie : 
Geriatrie: 

Klinische biologie (partim klinische scheikunde) : 4 jaar; 

KliniSche biologie : (partim : pathologische anatomie) : 4 jaar - af te spreken met 
de betrokken professor; 

Beroepsziekten : diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde na 
5 jaar inwendige geneeskunde; 

Chirurgie : 6 jaar; 

Neurochirurgie : 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen en 1 jaar algemene 
heelkunde; · 

Plastische chirurgie : 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde; 

Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar; · 

IÇ.indergeneeskunde: 4 jaar; 

Orthopedie: 4 jaar, na 2 jaar algemene heelkunde; 

Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worde·n herleid indien de kandidaat reeds op het 
gebied der algemene heelkunde werd opgeleid gedurende 2jaar; 

Oogziekten ,: 3 jaar; 

Oor-, neus- en keelziekten: minimum 4 jaar; 

Radiodiagnose : 3 jáar; 

Radiotherapie en kerngeneeskunde : 3 jaar; 

Radiodiagnose en -therapie : 5 jaar; 

Elektro-radiologie (radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie): 6 jaar; 

Fysische geneeskunde en readaptatie: 4 jaar; 

Reumatologie : 5 jaar, waarvan ten minste 1 jaar inwendige geneeskunde; 

Neurologie: 3 jaar; 

Psychiatrie : 3 jaar; 

Neuro-psychiatrie : 5 jaar; 

Dern11tologie: 4 jaar; 

Stomatologie : 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie in de tandheelkunde. 
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'Aanvullende inlichtingen": te bekomen op het Àcademisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135 te Gent, bij de hoogleraar-hoofd van dienst van de kliniek waar de specialisatie kan 
verwon~en worden (Tel. 22.57.41). 

2. Getuigschrift van de specialisatiestudiën in de anesthesiologie : (opgericht bij 
K.B. van 1 juni 1954). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van doctor in de genees-, heel- en verlosk'!lnde. · · 

Studieprogramma : cf. pag 293. 

Duur der studie :-2 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het erug examen en na het vervullen van de stage, 
· wordt aan_ de kandidaten het getuigschrift van de specialisatiestudiën in de anesthesiologie 

uitgereikt. · · 

Aanvutlende inlichtingen : te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 
135, Gent - Tel. 22.57.41. · 

3 . .De graad van geneesheer-hygiënist: (opgericht bij K.B. van IS juni 1956.) 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van doctor in de. genees-, heel- en verloskunde. 

Studieprogramma : cf. pag 294- 295- .296 -·297- 298- 299 en 300. 

Duur der studie : 1 jaar. \. 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het _weten
schappelijk diploma van geneesheer-hygiënist, (afdeling A, B, C, Dof E) uitgereikt. . .. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof: Dr. K. VUYLSTEEK, Academisch 
Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent- Tel. 22.57.41. 

4. De graad van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde : {opgericht bij besluit v~n de 
Raad van Beheer van 16 juli 1969). · 

. Toelatingsvoórwaarden : houder zijn van het wetenschappelijk diploma van genees: 
heer-hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde. · 

Studieprogramma : cf. pag. 301. 

. Examen: het ex~men voor- het behalen van de ·wetenschappelijk graad van licentiaat 
in de arbeidsgeneeskunde omvat het mdienen en het verdedigen van een proefschrift over 
een door de exámencommissie aangenome.n onderwerp. Het examen kan pas worden 
afgelegd één jaar na het behalen van het wetenschappelijk diploma van geneesheer-
hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde. · · · 

Finaliteit : na het slagen voor het examen wordt aan de kandidaten het weten
schap~elijk diploma van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende· inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. K. VUYLSTEEK, Academisch 
Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent -Tel. 22.57.41. 
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5. De graad van licentiaàt in de sportgeneeskunde (opgericht bij besluit van de Raad 
van Beheer van 20 mei 1970). 

Toela:tingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. · 

Studieprogramma : cf. pag. 305. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen en na het indienen van een verhande
ling over een vraagstuk dat bij de gedoceerde cursussen behoort, wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de sportgeneesku~de uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen ~ te bekomen bij Prof. dr. R. ·CLAEYS, Watersportlaan 2, 
Gent- Tel. 23.50.35. 

6. Het getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde ( opge
richt bij besluit van de Raad van Beheer van 17 oktober 1973). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

Studieprogramma : cf. pag. 302 en 303. 

Duur ·der-studie : 1 jaar. 

· Finaliteit : na het slagen· voor het enig examen wordt aan de kandidaten het weten
schappelijk getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde uit
gereikt. 

7. De graad van licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde (opgericht bij besluit van 
de Raad van Beheer van 17 oktober 1973). 

Toelatingsvoorwaarden : de houders . van een Belgis.ch getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. 

Studieprogramma : cf. pag. 304. 

Duur der studie : 1 jaa~. 

Finaliteit: na het indienen en na het slagen na een openbare verdediging-van e_en 
verhandeling over een origineel onderwerp dat betrekking heeft op de .verzekeringsgenees
kunde wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de ver
zekeringsgeneeskunde uitgereikt. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1. De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : (opgericht bij besluit van de 
Raad van Beheer van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het diploma van licentiaat in de lichame
lijke opvoeding. 

Studieprogramma : cf. pag. 320. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voo.r het enig examen en na het vervullen van de stages, wordt 
aan de kandidaten het wetenschappt:flijk diploma van licentiaat in de bijzondere lichame-
lijke opvoeding uitgereikt. -

Aanv'ullende inlichtingen : te bekomen op het Hoger Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding, Watersportlaan 2, Gent -Tel. 23.50.35. · 

2. Het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding : (opgericht bij besluit van 
de Raad van Beheer van 16 mei 1~73). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het diploma van licentiáat in de bijzondere 
lichamelijke opvoeding uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een oorsprorikelijk proefschrift en een daarbij ge
voegde stelling en na ·de openbare verde-diging ervan, wordt aan de kandidaten het weten
schappelijk diploma·van doctor in de bijzondere lichamelijke opvoeding uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen -: te bekomén op het Hoger Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding, Watersportlaan 2, Gent -Tel: 23.50.35. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

(opgericht bij R.R van 25 juli 1945 en gewijzigd bij K.B. van 10 juli 1953). 

1. D.e licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie. 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde wettelijke of 
wetenschappelijke diploma's : 

1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
4. apotheker; . 
5. doctor in de veeartsenijkunde; 
6. doctor in de .genees-, heel- en verloskunde; 
7. ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

Studieprogra~a : cf. pag. 323 en 324. 

Finaliteit :·na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig examen 
wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de biochemische 
wetenschappen ~et specialisatie in de biologie uitgereikt. 

Aanvullende inlic}iting·en : te bekomen op het Centrum voor Biochemie Ledeganek
straat 35 .• 9000 Gent- Tel. 22.78.21. 

2. De licentie in de biochemisc~e wetenschappen met specialisatie in de techno-
. logie. : · 

Toelátingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde wettelijke of 
wetenschappelijke diploma's : 

1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. apotheker; 
3. ingenieur .voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

Studi~programma : cf. pag. 325 en 326. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig examen 
wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de biochemische 
wetenschappen met specialisatie in de technologie uitgereikt. 

. .. 
Aanvullende inlichtingen : te b'ekomen op het Centrum voor Biochemie Ledeganek

straat 35, 9000 Gent - Tel. 22..78.21. 
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. FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1. De graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : (opgericht bij K.B. 
van 30 augustus 1963 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 21 april1971 ). 

TÛelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde diploma's, of 
van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 

1. burgerlijk bouwkundig ingenieur; 
2. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
3. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur; 
4. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, richting : sterkstroon; 
5. burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur. 

Studieprogramma: cf. pag. 415 en 416. 

Duur der studie · : 1 jaar. · 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van ingenieur in de vervoer
en voertuigtechniek uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
9000 Gent- Tel. 23.38.21. 

2. De graad van aardkundig ingenieur: (opgericht bij K.B. van 30 augustus 1963 en 
gewijzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer van 8 december 1965 en 11 januari 
1967). . 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde diploma's, of 
van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 

1. burgerlijk mijningenieur; 
2. burgerlijk bouwkundig ingenieur, rnits het slagen voor een aanvullend examen over de . 

"mijnbouw". 

Studieprogramma : cf. pag. 417 . . 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit.: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van aardkundig ingenieur 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
Gent- Tel. 23.38.21. · 

3. De graad van ingenieur in de nucleaire wetens.chapp~ri : (opgericht bij K.B. van 
30 augustus 1963 e1;1 gewijzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer van 8 december 
1965 en 11 januari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde diploma's, of 
van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 

I·. burgerlijk scheikundig ingenieur; 
2. burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
3. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
4. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
5. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. 

Studieprogramma : cf. ·pag. 41 R - 419 en 420. 
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Duur dei studie : l.jaar. 

. Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slàgen voor het enig 
examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van ingenieur in de 
nucleaire wetenschappen uitgereikt. . . 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
Gent- Tel. 23.~8.21. 

4. De graad van scheepsbouwkundig ingenieur : (opgericht bij K.B. van 30 augustus 
1963, gewijzigd bij de besluiten van de Raad vari Beheer van 8 december 1965, 11 januari 
19{)7 en aàngevuld bij het besluit van de Raad van Behêer van 28 juni 1967). 

Toe1atingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde diploma's, of 
van de daarmee ovèreenstemmende wetenschappelijke graden : 

1 ~ burgerlijk mijningenieur; . 
2. burgerlijk bouwkundig ingenieur; 
3. burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
4. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
5. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
6. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur; 
7. burgerlijk ingenieur der textielnijverheid. 

Studieprogramma : er. pag 421". 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en ná het slagen voor het enig 
examen, wordt aan de andidaten het wetenschappelijk diploma van scheepsbouwkundig 
ingenieur uitger~ikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
Gent - Tel. 23.38.21. 

5. De graad van ~lektrotechnisch ingenieur : 
.! :.·· . 

richting A sterkstroom; 
richting B zwakstroom; 
richting C elektrotherrnie en elektrochemie. 
(opgericht bij K.B. v,an 30 augustus 1%3, gewijzigd bij de besluiten van de Raad van 
Beheer van 8 december 1965, 11 januari 1967 en aangevuld bij ~sluit van de Raad van 

· Beheer van 28 juni 1967). 

Toelatingsvoorwaarden : 

- Voor de richting A en B : houder zijn van het diploma van burgerlijk ingenieur of 
de daarmee overeenstemmen~e wetenschappelijke graad. -

- Voor de richting C: houder zijn van één van de hierna vermelde diploma's of de 
daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 

I. burgerlijk scheikundig ingenieur; 
2. burgedijk metaalkundig ingenieur. 

Studieprogramma : cf. 422-423-424 en 425,-
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Duur der studie : 1 jaar. 

Finalitèit: na · het mdienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig . 
examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van elektrotechnisch 
ingenieur, met specialisatie in één van de 3 richtingen, uitgereikt. 

Aanvullende· inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, 1. Plateaustraat 22, 
Gent- Tel. 23 .38.21. · 

6. De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : (opgericht bij besluit 
van de Raad van Beheer van 11 september 1968). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een diploma van één der wettelijke aca
demische graden van burgerlijk ingenieur of van een met die graden overeenstemmend 
wètenschappelijk diploma. · 

Studieprogramma : cf. pag 426. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een werk over een onderwerp dat betrekking heeft 
op een van de vakken die deel uitmaken van de leerstof, en na het slagen voor het enig 
examen, wordt aan de kandidaten het wetenscl!appelijk diploma van ingenieur in de 
telecommunicatietechnieken uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de SpeCiale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
Gent- Tel. 23.38.21. 

. 7. De graad van ingenieur in de bouwmechanica : (opgericht bij besluit van de Raad 
van Beheer van 12 februari 1969). · 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het diploma van burgerlijk bouwkundig 
ingenieur of van burgerlijk ingenieur architect. 

Studieprogramma : cf. pag. 427 en 428. 

Duur der' studie : 1 jaar. 

, Finaliteit: na het indienen van eeh werk over een onderwerp dat betrekking heeft 
op een der cursussen .die deel uitmaken van de verplichte leerstof, en na het slagen voor 
het enig examen ·wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van ingenieur in 
de bouwmechanica uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Speciale Scholen, J. Plateaustraat 22, 
Gent- Tel. 23.38.21. 

8. De graad van bedrijfskundig ingenieur : · (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer van 16 september 1 970). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een diploma van één van de wettelijke 
academische graden van burgerlijk ingenieur of van een met die graden ·overeenstemmend 
·wetel)schappelijk diploma evenals de houders van een wettelijk academische graad van 
landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw
industrieën of van een met die gradén overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 

- 647 _:_ 

•. 



Studi~programrna : cf. pag. 429. 

Duur der studie :. 2 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling over een praktijkvraagstuk gekozen 
uit de vakken van het leerplan, en na het slagen voor het enig examen wordt aan c;le 
kandidaten het wetenschappelijk diploma van bedrijfs~undig ingenieur uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen :· te bekomen op het Seminarie voor Productivitéitsstudie 
en -Onderzoek, St.-Pie.tersnieuwstraat 49, Gent- Tel. 25.63.53 . 

. ~ 

.' 
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F ACUL TElT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1. De speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht-: (opgericht .bij besluit 
van de Raad van Beheer van 8 februari 1967). 

Toelatingsvoorwaarden : 

1° houder zijn van het diploma vap licentiaat in de economische wetenschappen 
(algemeen economische of bedrijfseconomische richting),-mits hét slagen voor een toe-
latingsexamen. · 

. 2° houder zijn van het diploma van lice'ntiaat in d.é economische weténschappen, 
uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de inwerkingtreding 
van het K.B. van 30 september 1.964, mits het slagen van een toelatingsexa~en . . 

Studieprogramma : cf. pa&. 446. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit : na het indïenen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (eventu~el twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wetenschappe
lijk diploma van licentiaat in de accountancy en het fiscaal recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Economische Weten
schappen, Universiteitstraat 8, Gent -Tel. 25. 74.68. 

2. De speciale licentie in de marketing en de distributie : (opgericht bij besluit van 
de Raad van Beheer van 8 februari 1967). 

· Toelatingsvoorwaarden : 

1° houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, 
"bedrijfseconomische richtng": · 

2° houder zijn van het diploma van licentiaat 1n de economische wetenschappen, 
"algemeen economische richting"' of van licentiaat in de ecóno~ische wetenschappen, -
uitgereikt overeenkomstig d~ bepalingen diè van kracht waren vóór de inwerkingtreding 
van het K.B. van 30 september 1964, mits het slagen voor een toelatingsexamen. 

Studieprogramma : cf. pag. 44 7. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (eventueel twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk 
diploma van licentiaat in de marketing en de distributie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Economische Weten
schappet;l, Universiteitstraat 8, Gent - Tel. 25.74.68. 

3 .. De speciale licentie in de eoonomische statistiek en de econometrie : (opgericht 
bij besluit van de Raad van Be~eer van.19 juni 1968). · 

.Toelatingsvoorwaarden : 

a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, uitge
reikt , overeenkomstig de-bepalingen die van kracht waren vóór de inwerkingtreding van 
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het koninklijk besluit van 30 september 1964, mits zij slagen voor een examen over 
"Aanvullingen van wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische 
wetenschapp~n - algemeen-·economische richting en bedrijfseconomische richting); 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de .handels- en financiële wetenschappen, 
uitgereikt overeenkomstig de bepalingen .die van kracht waren vóór de inwerking
treding van het koninklij~ besluit van 30 september 1964; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de . economische wetenschappen, alge
meen-economische richting en bedrijfseconomische richting, mits zij slagen voor een 
examen over "Aanvullingen van de wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in 
de economische wetenschappen - .beide richtingen). 

Studiep~~gra~a : cf. ·· pag. 448 en 449. 

Duur d~r studie: 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor het enig 
examen (eventueel twee examengedeelten), wordt aan de kandidàten het wetenschappe

. lijk dipl~ma van licentiaat in de economische statistiek en de econometrie uitgereikt. 

Aanmilende inlichtingen: te .bekomen op de Faculteit van de Economische Weten
schappen, 1Jniversiteitstniat 8, Gent- Tel. 25.74.68. 

. I ' 

t • 
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FACULTEIT VAN DE DIÈRGENEESKUNDE 

1. De licentie in de zoötechnie ·: (opgericht bij besluit van de Raad vari Behyer van 8 
maart 1967). 

Toelatingsvoorwaarden :· houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van doctor in de veeartsenijkunde .of een daarmee krachténs wettelijke bepalingen gelijk-
gesteld buitenl~nds diploma. ' · 

Studieprogramma : cf. pag. 465. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar. , 

Finaliteit : na het indienen van eert ver~ndeling en na het slagen voor het enig 
examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk ·diploma van licentiaat in de 
zoötechnie uitgereikt. · 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Diergeneeskunde, 
Casinoplein 24, Gent- Tel. 23 .. 37.65: 

; . 

2. De licentie in het diergeneeskWldig toezicht- ov~r eetwaren van dierlijke oor
sprong: 

Inlichtingen te bekomen op de· Faculteit .van de Diergeneeskunde, Casinoplein 24, 
B- 9000 Gent- Tel. 23.37.65. 

3. PostWliversitaire cyclus over : 

Aktualiteitsproblemen in ·de-pluimveepathologie (titularis: Prof. Dr. A. DEVOS, gewoon 
- hoogleraar). 

Programma : 22 1/2 uren theorie en 7 1/2 uren praktijk (demonstraties). 

Duur van de cyclus: van oktober tot mei. 

Uurregeling :. afwisselend de 2e maandag of de 2e woensdag van elke maand telkens 
van14~u.tot18u. · ~ ' 

. . 
Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Diergeneeskunde, 

Casinoplein 24, Gent - Tel. 23.37.65. 

4. PostWliversitaire. cyclus over : 

Proefdierkunde (titularis: Prof. Dr. A. DEVOS, gewoon .hoogleraar). 

Programma : 18 uur theorie en 12 uur practicum 

Periode : van november 1974 tot februari 1975. 
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Uurregeling: Theorie :· woensdag 6 november 1974 
' vrijdag 15 november 1974 

· vrijdag 13 december 1974 
woensdag 18 december 1974 
woensdag 8 januari 1975 
vrijdag 17 januaii 1975 
telkens van 14.30 u. tot 17.30 u. 

Practicum ·: twee namiddagen in de _maand februari 1975. 

Aanvullende inlichtingen te bekomen op de Faculteit van de Diergeneeskunde, 
Casin.oplein 24, Gent - Tel. 23.37.65. 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE 
· · EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

· 1. Tweejaarlijkse cyclus over psychologische, sociale- en experimentele pedagogiek : 
(titula is R. VERBIST). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van één van de hierna vermelde diploma's : 

1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de pscyhologische en pedagogische w"etenschappen (alle richtingen). 

Rrogramma: 75 u. 

Duur van de cyclus : 2 jaar. 

Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben, bekomen een 
getuigschrift van po'stuniversitaire opleiding. . 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. R. VERBIST, Seminarie en 
laboratorium voor psychologische en experimentele pedagogiek, H. Dunantiaan 1, Gent
Tel. 25.66.50 . 

. Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften OP, het voormeld gebied zullen uitgereikt . 
worden aan de kandidaten -die, behalve de aangeduide cursus, één jaar full-time stages 
gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan. de seminaries. · 

2. Speciale cyclus .in de didactiek en didaxologie {geprogrammeerde instructie): 
(titularis A. DE BLOCK) 

I 

Toelatingsvoorwaarden : houd_er zijn _van een van de hierna vermelde diploma's: 

. 1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in d~ psychologische en pedagogische wetenschappen (alle richtingen). 

Programma : 60 u, . 

Duur van de cycl~s : 2 jaar. 

. Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben · bekomen een 
.getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. A. DE BLOCK, Seminarie en 
. laboratorium voor ·didactiek, Pasteurlaan 2, Gent- Tel. 23.59.56 .. 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied zullen uitgereikt 
worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één jaar full-time stage 
gevolgd liet>Qen en deelgenomen hebben aan de seminaries. 

. . . 

3. Tweejaarlijkse cyclus in de ontwikkelin~psychologie : genese van de persoonlijk
heid en beïnvloedingstechnieken: (titularis W. DE COSTER) 

Toelatingsvoorwaarden :houder zijn van een van de hierna vermelde diploma's: 

1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle richtingen). 
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Duur van de cyclus : 2 jaar. 

· Programma : 120 u gespreid over twee jaar, waarvan het eerste deel in 1973-1974· 
werd georganiseerd en het· tweede deel (30 u theorie en 30 u 
practica) zal gegeven worden in 1974-1975. 
De cursussen worden gedoceerd op zaterdagvoormiddag van 10-12 u, 
St.- Pietersplein, 7, Gent. 

Finaliteit ': de kandidaten die regelmatig de cyClus · gevolgd })ebben bekomen een 
getuigschrift van postuniversitaire specialisatie. · 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. W. DE COSTER, Seminarie en 
laboratorium voor experimentele, differentiële en genetische psychologie (Blandijnberg 2, 
Gent- Tel. 23.38.21). · 

Post-gra4uaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied zullen uitgereikt 
worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één jaar full-time stage 
gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries: · 

4. Speciale cyclus in de socio-psychologie van· het bedrijfsleven : (titularis P. 
COETSIER) 

Toelatingsvqorwaarden : houder zijn van een van de hierna -ver~elde diploma's : 

1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
. -2. licentiaat in de beroe_psoriëntering en -selectie; 

3. licentiaat.in de psychologische en pedagogische wetenschappen (cille richtingen). 

Programma : 60 u. 

Duur· van de cyclus : i jaar. 

Finaliteit : dê kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben, bekomen een 
getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 

Aanvullende inlicht'ingen. : te bekomen bij Prof. Dr. P. Coetsier, laboratorium voor 
toegepaste psychologie (pasteurlaan 2, Gent- Tel. 23.59.56). 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften óp het vermeld gebied zullen uitgereikt 
worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide cursus, één jaar full-time stage 
g~volgd hebben en deelgenomen hebben aan de seminaries. · 

5. Tweejaarlijkse cvelus in bedrijfspsychologie : (titularissen : F. MUSSCHOOT en J. 
QUACKELBEEN) 

Toelatingsvoorwaarden : 

1. houder zijn van één van de h_iernavermelde diploma's: . 

a. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen 
b. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie 
c. licen~aat in de pscyhologische en pedagogische wetenschappen (alle richtingen) 

2. de houders van een ander universitair diploma, mits speciale toelating en op voorwaar
de qat zij ten minste twe·e jaar werkzaam zijn in een personeelsdienst. 
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Duur van de cyclus : 2 jaar ( 1) 

. Programma : 

1. Personeelsbeleid : 75 uur - titularis : F. MUSSCHOOT -
2. Counseling: 75 uur - titularis : J. QUACKELBEEN 

Finaliteit : . de · kandidaten die regelmatig . de cyclus gevolgd hebben bekomen ee11 
getuigschrift van postuniversitaire. opleiding. 

Aanvullende inlichtingen~ te bekomen bij ~rof. Dr. F. MUSSCHOOT, Seminarie en 
Laboratorium voor toegepaste psychologie, Godshuizenlaan 4, B9000 Gent - Tel. 
23.59.56 en bij Prof. Dr. J. QUACKELBEEN Seminarie en Laboratorium voor toegepaste . 
psychologie, Coupure 160, ~9000 Gent - Tel. 23.41.77. · 

Postgraduaat-s~ecialisatie-getuigschriften .op het vermelde gebied zullen uitgereikt 
worden aan de kandidaten die, behalve de cursus één jaar full-time stage gevolgd hebben 
en deelgenomen hebben aan seminaries. 

..! 
I . 

(1) het eerste deel werd georganiseerd in 1973-1974 het tweede deel zal dit academiejaar gedoceerd 
worden; er worden geen nieuwe inschrijvingen aanvaard vo_or 1974-1975. 

- 655 :__ . 



FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Getuigschrift van speciale studiën .in de fytofarmacie en de fytiatrie : (opgericht bij 
koninklijk besluit van 27 november 1958) . . 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van landbouwkundig ingenieur . of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw
industrieën. 

Studieprográmma : cf. pag. 575 . 

. Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het indienen van een werk over een vraagstuk dat verband houdt met 
de leerstof en na het slagen voör het enig examen, wordt aan de examinandi het weten- · 
schappelijk getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmaCiç en fyti,atrie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te be'komen op de Faculteit van de Landbouwweten- "' 
schappen - Coupure links 533, Gent - Tel. 23.69.61. 

Licentie in de landbouwontwikkeling : (opgericht bij besluit ·van de Raad van Be- . 
heer van 20 december 1972). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de iandbouwindustrieën, 
licentiaat in de wetenschappen (groep wiskunde ,- nat1:1urkunde, scheikunde, aard- en delf
stofkunde, · aardrijkskunde, dierkunde of plantkunde), burgerlijk ingenieur of natuur
kundig ingenieur. 

Studieprogramma : cf. pag. 576. 

Duur der studie : 2 jaar. .· 

Finaliteit : na het indienen van een verhandeling over ~en vraagstuk dat behoort bij 
één of meer cursussen van hun leerplan en na het slagen voor de twee examengedeelten, 

· wordt aan de examinandi het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de landbouw-
. ontwikkeling uitgereikt. . 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de. Faculteit van de Landbouwweten
schappen - Coupure links 533, Gent -:--- Tel. 23.69.61. 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1. De graad van industrie.-apotheker: (opgericht .hij K.B. van 12 september 196? 
en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 14 jm~i 1967 en van 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van a pothek er. · 

St~dieprogramma : cf. pag. 588 en 589: 

Duur der studie : 1 jaar . 

. Finaliteit :. na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het weten
schappelijk getuigschrift van industrie-apotheker uitgereikt. 

Aanvullend~ inlichtingen : te bekomen op het ·secretariaat van de Faculteit van de 
Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent - Tel. · 
22.57 .4L 

2. De graad van apotheker-specialist in de analyse van .geneesmiddelen : (opgericht 
bij K.B. ·van 12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 14 
juni 1967). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het' wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van apotheker. · · 

Studieprogramma : cf. pag. 590 en 591. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen. wordt aan de lçandidaten het weten
schappelijk getuigschrift van apotheker-specialist in. de analyse van geneesmiddelen uitge
reikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het secretariaat van de .Faculteit van de 
Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De ·Pintelaan 135, Gent - Tel. 
22.57.41. . . 

3. De graad van apotheker-specia~st in de medische analyse : (opgericht bij K.B. van 
12 september 1962 en gewijzigd bij besluit van de Raad van 'Beheer van 14 juni 1967). 

Toelatingsvoor.waarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van apotheker. 

S~udieprogramma : cf. pag. 592 en 593. 

Duur der studie : 2 jaar. 

Finaliteit: na. het slage~ voor .het enigexamen en het volbrengen vati de stage, wordt 
aai) de kandidaten het wetenschappelijk getuigschrift van apqtheker-specialist in .de 
medische analyse uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het secretariaat van de Faculteit van de 
Farmacéutische Wetenschappen, Acaderriisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent - Tel 
22.57".41. . 
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4. Specialisatie in de toxicologische ontledingen : (opgericht bij besluit van de Raad 
van Beheer van 9 oktober 1968). · 1 

:. 

Toelatingsvoorwaa~den : houder zijn van het wetenséhappelijk diploma van 
a potfreker -specialist 'in de . medische analyse. 

Studieprogramma : cf. pag. 595. 

Duur der studie : 1 jaar. · 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het weten
schappelijk getuigschrift van specialisatiestudie in · de toxicologische · ontledingen uit
gereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het secretariaat van de Faculteit van de 
Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent- Tel. 
22.57.41. 

5. De graad van apotheker-specialist in de radioa~tieve geneesmiddelen en radio
protectie; (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 11 septe~ber 1968). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van apotheker of van ·een 'daarmee krachtens wettelijke bepalingen gelijkgesteld buiten-
lands diploma. ·.· · 

Studieprogra~ma· : cf. pag~ 594. 

Duur der studie : 1 jaar 

Finaliteit : na het slagen voor h~t enig examen, wordt aan de kandidaten het weten
. schappelijk getuigschrift van apotheker-specialist in· de radiactieve geneesmiddelen en 

radioprotectie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op· het secretariaat van de Faculteit van de 
Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 135, Gent - Tel. 
22.57.41. . 

6. De graad van specialist kliniek-apotheker (opgericht bij besluit van de Raad van 
Behe~r van 20 december 1973). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk, of wetenschappelijk diploma 
vart apotheker. 

Studieprogramma : cf. pag. '596. 

Duur der studie : f jaar. 

Finaliteit : na het volbrengen van een stage van 250 u. in een kliniekapotheek of in · 
een universitaire apotheek en na het slagen voor het enig examen, wordt aan de kan di

. daten het wetenschappelijk diploma van specialist kliniek-apotheker uitgereikt. · 

Aanvullende inlichtingen·: te bekomen op het secretariaat van de Faculteit van .de 
Farmaceutische Wetenschappen, Academisch Ziekenhuis, De Pint~laan 1~5, Gent -Tel. 
22.57. 41. . 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(opgericht bij K.B. van 24 maart , 1967) 

. De licentie in de ontwikkelingssamenwerking kan .behaald worden in de volgende 
gespecialis~erde richtingen : · 
. ' 

1. geneeskunde met inbegrip van menselijke voedingsproblemen : 
a. tropische geneeskunde~ 
b. colleges en praktica, in bijzondere aspecten van de geografisch,e pathologie; 

2 . . geologische wetenschappen; · 
3. biologie; 
4. landbouwwetenschappen; 
5. psy~hologie en psycho-sociologie; 
6. opvoedkunde; · 
7. veeteelt en diergeneeskunde; 
8. ontwikkelingsplanning en -economie; 
9. publiekeadministratie~ -

10. toegepaste wetenschappen. 

Toelatingsvoorwaarden : tot ie-der van de respectieve specialiteiten worden de 
houders van het overeenkomstige universitaire einddiploma (doctor, licentiaat,.ingenieur, 
apotheker e.d:) toegelaten. Degenen die niet in het -bezit zijn van zulk overeenkomstig 
einddiploma, kunnen bij besluit van de Raad van Beheer, op eensluidend advies van het 
Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ontwikkelings: · ~ ... ~· . ~ werking, toegelaten 
worden. · 

Het studieprogramma van de licentie in de ontwikkelingssamenwerking, die "als 
postgraduaat-vorming_ wordt georganiseerd", omvat eeri algemeen en een - op grond van 
de gekozen richting _.:... ge,specialiseerd gedeelte. 

Studieprogramma : cf. pag. 599 - 600 en 601 . 

"Hèt~gespecialiseerd gedeelte" betreft de oriëntering_ van de eigen vakspecialiteit op 
de problemen van de ontwikkelingslanden. -

De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop van het 
volgende academischjaar zullen onderwezen worden. · 

· B9vendien moeten de gegadigden uiterlijk op de door de· examencommissie te be
palen datum een eindestudiewerk voorleggen in de vorm van een verhandeling met be
trekking tot de door hen gekozen specialiteit. 

Finaliteit : aan de kandidaten zal het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
ontwikkelingssamenwerking worden uitgereikt. . 

Daarenboven zullen 'van de gegadigden worden gevergd : het leveren van zelfstandig 
werk en het bijwonen van voordrachten (naast gewone voordrachten en voor zover moge
lijk : voordrachtencycli in verband met de cultuur en de problemen van zwart-Afrika, het 
Verre Oosten, Latijns Amerika enz.). · 

Het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan worden afgelegd in één van de 
hierboven vermelde richtingen. r 

Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking worden de houders van het 
diploma van licen.tiaat in de ontwikkelingssamenwerking toegelaten. 

. Het examen 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 
verded,igd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voorgelegd tenminste één 
maand vóór de dag, bepaald voor ~et examen. . 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR D.E STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WA TERVERONTREINIGING . 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971 ). 

1. De licentie in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 
19 inei 1971). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
groep aard-· en delfstofkunde,"van licentiaat in de · wetenschappen, groep dierkunde, van 
licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde of vari doctor in de veeartsenijkunde, 
mits die diploJTla's uitgereikt werden ofwel door een Belgische universiteit, ofwel door een· 
daarmede- bij toepassing van artikel37 van de bij Regentbesluit van 31 december 1949 ge
coördineerde wetten op het toekennen van de acadeJTlische graden - gelijkgestelde inrich
ting ofwel door .. een examencommissie van de Staat waarvan .sprake in artikel40 van dezelf
de gecoördineerde wetten. 

Studieprogramma: cf. p 605 t.e.m. 612 . 

. Duur der studie : _1 jaar_, 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het weten
schappelijk diploma van licentiaa.t in de milieusanering uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij de wd-pedel, St. Pietersnieuwstraat 25, 
Gent - Tel. 25.75 :71. 

2. A potheker-specialist in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad var 
Beheer van 19 mei 1971 ). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma" van apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universiteiten, gelijk-
gestelde inrichting of examencommissie. · 

Studieprogramma· : cf. ·pag. 613 en 614. 

Duur der studie : 1 jaar. · 

Finaliteit : na het slagen voor het enig examèn wordt aan de kandidaten het ·weten
schappelijk diploma van apotheker-specialist in de milieusanering uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij de wd-pedel, St. Pietersnieuwstraat 25, 
Gent - Tel. 25. 75. 71. 

3. ·Ingenieur in de milieusanering (opgericht bij besluit van de .Raad van Beheer van 
19meil971). · 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk diploma 
van burgerlijk bouwkundig ingenieur, van burgerlijk scheikundig ingenieur, van burgerlijk 
ingenieur-architect, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van burgerlijk werktuig
kundig-elektrotechnisch ingenieur, v~n landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindust~ieën, mits die diploma~s uitgereikt werden dooréén 
van_ de sub _1 vermelde universiteiten, gelijkgestelde inrichting of examencommissie. 

Studieprogramma : cf. p. 615 t.e.m. 630. 

Finaliteit: na het aanvaarden, door de examencommissie, van een afstudeerwerk en 
na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk 
diploma vari ingenieur in de milieusanering uitgereikt. 
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Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij de wd.-pedel G. DE SMAELE, St. 
Pietersnieuwstraat 25- Gent Tel. 25.75.71. 

4. Doctor in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 18 
januari 1974). 

· Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een door de Rijksuniversiteit te Gent uit
gereikt diploma van licentiaat, van ingenieur of van apotheker-specialist in de milieu
sanering. 

Proeven: cfr. p. 631. 

5. Speciaal doctor in de milieusanering (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer van 1 januari 1974) 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het door de Rijksuniversiteit te Gent uit-
gereikt diploma van doctor in de milieusanering. ' 

Proeven : De graad van speciaal doctor in de milieusanering wordt uitgereikt over
eenkomstig de bepalingen van het besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, 
houdende reglement voor de examens voor het behalen van de graad van speciaal doctor. 
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INTE-RFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit .van de Raad van Beheer van 17 mei 1972) (*) 

1. De licentie in de informatica 

Toelatingsvoorwaarden : 

-houder zijn van een Belgisch wettelijk of weten~chappelijk diploma van licentiaat, 
doctor, ingenieur of apotheker , . · · 

- -vooraf geslaagd zijn voor een schriftelijk toelatingsexamen 

Leerst9f en proeven : Cfr. p. 63 2 - 633 en 634·. 

2. Het doctoraat in de informatica 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van· het door de Rijksl!niversiteit te Gent uit
gereikte diploma van licentiaat in de informatica 

Proeven : cfr. p. 631 A 2 .. 

3. Het Speciaal Do<:toraat in de informatica 

D~ graad van speciaal doçtor in de informatica wordt uitgereikt overeenkomstig de 
bepalingen van het Besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdende reglement 
voor de organisatie. van het examen tot het behalen van de graad van speciaal doctor. 

I. 

. I 

(*) Aanvullende irilichtingen; te bekomen bij de wd.-pedel G, DE SMAELE, St. Pietersnieuwstraat 
25.::... Gent Tel. 25 75 71. · 
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•. 

MEDEDELING AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academischjaar 1974-1975 :. 07/10/1974 
1975-1976: 06/.10/1975 

Aanvang tweede semester : 03/02/1975 

Vakantieperioden : 23/12/.J 974- 04/.01/1975 
01/04/1975- 12/04/1975 
28/07/1975- 13/09/1975 " 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen : 
- wo~nsdagnamiddag, tussen 14 en 1 7 u. 
- vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 11 u: 
bij de hierna vermelde pedellen en wd.-pedel voor hun respectieve faculteiten, instituten, 
centra en school: 

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

H. MABILDE, De Pintelaan l35, Blok A, bureau 0:11 . 
- faculteit van de geneeskunde (de tandheelkunde uitgezonderd), Biochemisch Centrum. 

E. ~ALFLIET, J. Plateaustraat 24 bl:lreau C.0.04 
- faculteit van de farmacie, faculteit van de toegepaste wetenschappen. 

M. NIE~EGEERS (echtg. VAN DE PUTTE), Coupure 533, bureau 159 . 
- facuheit van de landbouwwetenschappen, faculteit van de diergeneeskunde. 

H. RAES, Pasteurlaan 2, bureau 111.044 
- faculteit voor psychologische en pedagogische wetenschappen, hoger instituut voor 

kunstgesc~edenis en oudheidkunde, faculteit van de economische wetenschappen. 

E. VERBEKEN, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05 
- faculteit van de wetenschappen · · 

U. WILLEMS,'Universiteitstraat 8, bureau 1.59 
- faculteit van de rechtsgeleerdheid, School voor Criminologie, hoger instituut voor 

. stedebouw; ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

G. DE SMAELE, St. Pietersnieuwstraat 25, 1e kelderverdieping, bureau 06 
- faculteit van de geneeskunde (afdeling : tandheelkunde), Interfacultair Centrum voor 

lucht, water- en bodemverontreiniging, Interfacultair Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking, Interfacultair Centrum voor Informatica, Hoger in.stituut voor lichame-
lijke opvoeding. · 

LET OP ! - Iedere verandering van studiegroep moet aan de Rector schriftelijk worden 
aangevraagd vóór 1 november 1974. 

- · Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving vereist. 

Volgende diensten kunnen'e'veneens geraa~pleegd worden (uitgezonderd de zaterdag): 

1. De sociale Dienst: Kantienberg 40- Tel. 22.69.61. 
a. Leiding: 

- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 
- woensdagnamiddag tussen 14 en 17 u. 

op afspraak. · · 
b. Afdeling studiebeurzen : -

's \toormiddags tussen 9 en 12 u~ (behalve op woensdag). 
's namiddags tussen 14 en 17 u. 
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c. Afdeling kamerdienst : 
- iedere namiddag, tussen 13.30 en l7 u. 

d. Afdeling jobdienst : 
- 's· voormiddags tussen 9 en 12 u~ {behalve op maandag; dinsdag en donderdag), 
- 's namiddags tusse~ 14 .en 17u30: 

e. Afdeling buitenlandse studenten : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op dinsdag en donderdag). 
- 's namiddags tussen 14 en 17 u. {behalve op maandag, woensdag en vrijdag). 

2. Dienst voor' Inwendige Ziekten .- Tel. 22.57.41 (10 lijnen) - toestel 2335. 
Afdeling : Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Academisch 
Ziekenhuis. · -
Medische hulp aan studente·n. 
Consultatie : woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. 

3. Dienst voor Studieadveis, Bagattenstraat 168 - Tel. 23.88.77. 
- iedere voormiddag, tussen 8.30 u en 12 .u; 
- iedere namiddag, tussen 14 u enî 7 u. 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Bagattenstraat 168 .:.___ Tel. 23.88~ 77. 
- iedere voormiddag tussen 8.30 u en 12 u; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u; 

5. Bureau voor Psychologische Raadgeving, Kantienberg 38 - Tel. 21.29.61 
iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u; 
iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

6. Dienst voor Levende Talén 

* ** 

Zoals elk jaar organiseert de dienst voor Levende Talen van de Rijksuniversiteit te Gent 
taalcursussen voor de ganse Universitaire Gemeenschap. 
ENGELS, DUITS, FRANS, SPAANS, ITALIAANS, RUSSISCH . 

. Er worden álgemene · taalcursussen en taálcursussen over een bepaald vakgebied ge
geven. 

· Een volledige .cursus omvat 20 lesuren van 90 minuten. . 
Inschrijvingen op het secretariaat van de Dienst· voor Levende Talen, Universiteitstraat 
8, 9000 Gent,' 1e verdieping, van 8Vz tot 12 en van 13% tot 16 uur tot en met 10 
oktober 1974. · 
Geen inschrijvingsgeld en geen examens . Wie regelmatig de lessen heeft gevolgd, 
ontvangt een getuigschrift. . 
Alle verdere inlichtingen kan u vinden op de affiches verspreid in de Universitaire 
gebo.uwen en op het Secretari~at van de Dienst voor Levende Talen. · 
Aanvang der lessen: MAANDAG 14 oktober 1974 .. 
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MEDEDEU~G I.V.M. DE VERPLICHTE VERZEKERiNG 
VOORGENEESKUNDIGE VERZORGING . 

De studenten die in België onderwijs van het derde niveau volgen· bij een instelling 
voor dagonderwijs (post-secundair onderwijs) worden ervan verwittigd dat zij ver
zekeringsplichtig zijn bij toepassing van ·het koninklijk besluit van 28 juni 19.69 tot 
verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige ver
zorging tot de studenten van het hoger onderwijs. Deze verzekeringsplicht treft natuurlijk 
niet de studenten die reeds rechthebbenden zijn vari een Belgisch of buitenlands, wettelijk 
of reglementair stelsel van verplichte geneeskundige zorgenverzekering (o.a. als persoon 
ten laste of als werknemer). Het bestaan van een privaat verzekeringscontract ontslaat hen 
niet van deze verplichting. · 

De betrokken studenten moeten zich derhalve aansluiten of inschrijven bij een 
verzekeringsinstelling (een ziekenfonds of de 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 (100 F of 140 ~ indien de student personen ten laste 
heeft) moeten worden eventueel verhoogd met 10 pct. De verzekeringsplicht neemt in 
beginsel een aanvang bij het begin van het eerste schoojaar (derde niveau);nochtans kan 
op aanvraag van de betrokkene de aansluiting reeds vanaf de datum van 1 juli toegestaan 

.worden. 
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