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MEDEDELING AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academiejaar 1976-1977 : 04/10/1976 
1977-1978: 03/10/1977 

Aanvang tweede semester : 31/01/77 

Vakantieperioden : '20/12/1976-01/01/1977 
04/04/1977-16/04/1977 
25/07/1977-10/09/1977 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen : 
- woensdagnamiddag, tussen 14 en 17 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 135, Blok A, bureau 0.11 
- faculteit van de geneeskunde (de tandheelkunde uitgezonderd), Biochemisch Centrum. 

E. MALFLIET, J. Plateaustraat 2~ bureau C.0.04 
- faculteit van de farmacie, faculteit van de toegepaste wetenschappen. 

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

H. RAES, Pasteurlaan 2, bureau III.044 
- faculteit voor psychologische en pedagogische wetenschappe~, hoger instituut voor 

kunstgeschiedenis 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, le kelderverdieping, bureau 06 
- faculteit v~ de geneeskunde (afdeling : tandheelkunde), Interfacultair Centrum voor 

lucht, water- en bodemverontreiniging, Interfacultair Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking, Interfacultair Centrum voor Informatica, Hoger instituut voor lichamè
lijke opvoeding. 

LET OP ! - ledere verandering van studiegroep moet aan de Rector schriftelijk worden 
· aangevraagd vóór 1 november 197 6. 
-:- Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving vereist. 

Volgende diensten kunnen eveneens geraadpleegd wor<J,en (uitgezonderd woensdagvoormid
dag en zaterdag) .: 

1. De sociale Dienst: Kantienberg 40- Tel. 22.69.61. 
a. Leiding :· . 

's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op WC?ensdag). 
- woensdagnamiddag tussen 13u30 en 1 7 u. 
- op afspraak. 

b. Afdeling studiebeurzen : 
's voormiddags tussen 9 en 12· u. (behalve op woensdag). 
's namiddags tussen 13u30 en 1 7 u. 
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c. Afdeling kamerdienst : 
- iedere namiddag, tussen 13.30 en 17 u. 

d. Afdelingjobdienst : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12u. (behalve op woensdag). 
- 's namiddags tussen 13u30 en 17u. 

e. Afdeling buitenlandse studenten : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 
- 's namiddags tussen 13u30 en 17 u. 

2. Dienst voor Inwendige Ziekten - Tel. 22.57.41 (10 lijnen)- toestel 2335. 
Afdeling: Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Academisch 
Ziekenhuis. 
Medische hulp aan studenten. 
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 en 17 u. 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Bagattenstraat 168 -Tel. 23.88. 77. 
- iedere voormiddag tussen 8.30 u en 12 u; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 1 7 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. 

* ** 
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MEDEDEUNG I.V.M. DE VERPLICHTE VERZEKERiNG 
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING 

De studenten die in België ond~rwijs 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 1969 tot 
verruiming van de werk,ingssfeer 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 van een Belgisch of buitenlands, wettelijk 
of reglementair stelsel van verplichte geneeskundige zorgenverzekering (o.a. als persoon 
ten laste of als werknemer). Het bestaan van een privaat verzekeringscontract ontslaat hen 
niet van deze verplichting. 

De betrokken studenten moeten zich derhalve aansluiten of inschrijven bij een 
verzekeringsiÏlstelling (eert ziekenfonds of de hulpkas voor ziekte- en invaliditeits
verzekering) naar keuze. Daartoe dienen zij echter vooraf een getuigschrift aan te vragen 
bij hun onderwijsihstelling. 

De studenten worden er eveneens op gewezen dat bij laattijdige aansluiting alle 
vervallen maandelijkse bijdragen (100 F of 140 F indien de student personen ten laste 
heeft) moeten worden eventueel verhoogd met 10 pct. De verzekeringsplicht neemt in 
beginsel een aanvapg 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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Toelatingsvoorwaarden tot de onderscheidene graden, die 
aan de Rijksuniversiteit / te Gent kunnen behaald worden 

DE ACADEMISCHE (OF WETTELIJKE) GRADEN 
I t 

A. Opso mnling 

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 qe tandheefkunde ; -
kandidaat burgerlijk ingenieur ; 
kandidaat-landbouwkundig ingenieur ; 
licentiaat in de wijsbegeerte ; 

·licentiaat in de geschiedenis ; 
licentiaat in de klassieke filologie ; . 
licentiaat in de Romaanse filologie ; 
licentiaat in de Germaanse filologie ; 
licentiaat in de rechten ; · 
licentiaat in het notariaat ; 
licentiaat in de. wetenschappen ; 
licentiaat in de tandheelkunde ; 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs ; 
doctor in de letteren en wijs begeerte ; 
doctor in de rechten ; 
doctor in de ·wetenschappen ; 
doctor in de genees~ , heel- en verloskunde ; 
doctor in de diergeneeskunde ; 

' apotheker ; . 
burgerlijk bouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk metallurgisch ingenieur ; 
burgerlijk scheikundig ingenieur ; 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur; 
burgerlijk ingenieur-architect ; · 
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid ; 
landbouwkundig ingenieur; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën ; 
geagiregeerde voor het hoger onderwijs. 
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B. Toelatingsvoorwaarden 

I. 

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

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

- Het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs en het bekwaam-
heidsdiploma worden uitgereikt : \ 

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

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

wijs. 

B . . De houders van het diploma van een hogere secundaire technische 
school, van het kunstonderwijs of van bewaarschoolonderwijzeres, die boven
dien het bekwaamheidsdiplom2 hebben behaald dat toegang verleent tot het 
.hoger onderwijs. 

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

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

2. door de examencommissje 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 g~lijkwaardig met 
het hoger secundair technisch onderwijs is erkend. 

-Het diploma van bewaarschoolonderwijzeres wordt uitgereikt : 
I. door een inrichting voor lager normaal onderwijs ; 
2. door de examencommissie van de staat voor het normaal onderwijs voor 

bewaarschoolonderwijzeressen. 
- Het bekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt" : 

I. 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 secundaire 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 bewaarschoolonderwijzeres uit
gereikt door een inrichting voor lager normaalonderwijs of door de 
examencommissie van de staat voor het nQrmaalonderwijs voor bewaar
schoolonderwijzeressen, door de examencommissie van de staat voor 
het normaalonderwijs voor bewaarschoolonderwijzeressen. 

C. De houders van een diploma, waaruit blijkt d(lt zij geslaa'gd zijn voor 
-- het toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

1. door een exanlencommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat 
in de wiskundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige weten
schappe,n, kandidaat-landbouwkundig ingenieur of kandidaat burgerlijk 
Ingenieur. 

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 bovendien een wettelijke of 
wetenschappelijke graad van kartdidaat 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 onderwijs, 
die gelijkwaardig erkend zijn met de gehomologeerde diploma's en getuig
schriften van het hoger middelbaar onderwijs en van het hoger secundair 
technisch onderwijs onder bij' wettelijke beschikkingen bepaalde voor
waarden. 

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

1. door een exa1nencommissi8, ingesteld door een universiteit of daarmee 
. gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat-
burgerlijk ingenieur ; . . 

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

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 
I 965 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 t_en overstaan van de examencommissie van de staat voor 
het hoger ,middelbaar onderwijs ; 

/ 

II. 

Niemand wordt toegelaten tot het ex~men : 
a) van licentiaat in de wijsbegeerte, indien· hij niet de graad van kandidaat in 

de wijsbegeert~ 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 cie graad van kandi

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

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

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

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

wetenschappen heeft behaald ~ 

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

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

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

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

-10-
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n)van doctor in de letteren en wijsbegeerte,. indien hij niet de graad van 
licentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licen
tiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filologie of 
van licentiaat-in de Germaanse filologie heeft behaald ; 

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 ipgenieur, indien hij niet de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur heeft behaald of de graad van onderluitenant-leerling aan de 
applicatieschool (artillerie en genie) ; · · ' 

r) v~n land bouwkundig 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 h~ger onderwijs, indien hij niet de overeen
stemmende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, 
in de wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde, in de diergenees
kunde, van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, 
van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur 
voor de scheikunde en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

liL 

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

A. Opsomming 

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

Kandidaat in de moraalwetenschap ; 
Kandidaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Kandidaat in de Oosterse filologie ; 
Kandidaat in de Slavische filologie ; 
Kandidaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen ; 
Kandidaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Kandidaat natuurkundig ingenieur ; 
Kandidaat in de economische wetenschappen ; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetensèhappen ; 
Licentiaat in de moraalwetenschap ; 
Licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Licentiaat in de Oosterse filologie ; 
Licentiaat in de Slavische filologie ; 
Licentiaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Licentiaat in de staats- en bestuurswetenschappen ; 
Licentiaat in de sociale wetenschappen ; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen ; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Licentiaat in de sociologie ; 
Licentiaat in de criminologie ; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Natuurkundig ingenieur ; 
Licentiaat in de economis.che wetenschappen ; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de moraalwetenschap ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis 

· en oudheidkunde ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filologie ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de 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 psychologische en 

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

schappen ; 

(*) Deze opsomming 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 staats- en bestuurswetenschappen ; 
Doctor in de sociale wetenschappen ; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen ; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Doctor in de §Ociologie ; 
Doctor in de criminologie ; 
Doctor in de lichamelijke opvoeding ; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen ; 
Doctor in de economische wetenschappen ; 
Doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen; 
Doctor in ·de farmaceutische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap ; 
Speciaal doctor -in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Speciaal doctor in de Oosterse filologie ; 
Speciaal. doctor in de Slavische filologie ; 
Speciaal doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie;' 
Speciaal doctor in de economische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen. 
Doctor in de tandheelkunde 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

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

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

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

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

Tot de studiën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat word~n 
echter toegelaten : 

e ) Zie A. p. 7 : 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 
ge(lchte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eens
luidend advies yan de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in hoofdstuk II van titel I van voornoemde wetten e ) .. 

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

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

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

b) gespecialiseerde studiën; 
I 

§ 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 ka'ndidaat 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 academisc_he graden en het programma van de universitaire examens ; e ) 

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

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig ge
achte studiën hebben gedaan 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 wetteri e ). . 

2° toegelaten worden tot de studiën die leiden tot de graden van licen
tiaat of ingenieur, zij die .de <;>Vereenkomstige graad van kandidaat hebben 
behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van geaggregeerde voor het 
hoger SeFundair -onderwijs, zij die de overeenkomstige graad van licentiaat 
hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van doctor, zij di~ de 
overeenkomstige graad van licentiaat hebben behaald; tot de studiën die 
leiden tot de graad van speciaal doctor, zij die de overeenkomstige graad van 
doctor hebben behaald; 

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

e) Zie B.l. p. 8 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden . 
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twee jaar voor de graad van kandidaat ; 
twee jaar voor de graad van licentiaat ; 
drie jaar voor de graad van ingenieur ; 
één jaar voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

onderwijs; 
één jaar voor çle 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. 

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

ARTIKEL 4. - De Raad van Beheer kan de exan1inandi, die het bewijs 
leveren dat zij met goed geyolg studiën hebben gedaan die betrekking hebben 
op de stof van de exam,ëns, 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 eil bevestigen dat de 
reglementaire voorschriften wat betreft de duur van de studiën en de open
baarheid van de examens in acht werden genomen. Ze bevestigen bovendien 
dat degenen die ze behaald hebben, werkelijk leerling zijn geweest aan de 
universiteit. 

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

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

ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2, 1 o en 2°, koninklijk besluit van 
19 december 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 huma iora (* ), van modern-wetenschappelijke humaniora (*), 
van een gehomologeerd of erkend getuigschrift van modem-economische 

·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 ~fgelegd ten overstaan van een door de Faculteit van de Letteren en 
Wijsbegeèrte aangestelde commissie en dat de volgende vakken omvat : 
1. Een verhandeling (in het Nederlands) ; 
2. Korte inhoud van en commentaar op een uiteenzetting van ongeveer 20 

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

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

5. Mondeling exatnen over algemene ontwikkeling. 

ARTIKEL 2. - Vervallen ingevolge verschijnen van het K.B. van 13 juni · 
1964 houdende oprjchting van een Hoger Instituut voor Psychologische en 
Ped4gogische Wetenschappen. 

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

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

ARTIKEL 5. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 11 juli 
1959, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de 
handelswetenschappen (bedoeld wordt economische wetenschappen) : de 
houders v~n een diploma A6/ A 1 van gegradueerde in de handelsweten
schappen, van gegradueerde van het ·hoger technisch onderwijs, afdeling 
boekhouden en administratie of van gegradueerde in de boekhoudkunde. 
(Aangevuld bij besluit van de Raad van Beheer van de R.U.G. van 9 oktober 
1968) 

·ARTIKEL 6. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van 
de wetenschappelijke graad van kandidaat in de scheikunde, in de aard-· en 
delfstofkunde, in de aardrijkskunde, in de biologie, in de farmaceutische 
wetenschappen, in· de diergeneeskundige wetenschappen of in de genees
kundige wetenschappen : •de houders van een gehomologeerd getuigschrift 
van modern-wetenschappelijke humaniora, van een gehomologeerd of erkend 
getuigschrift van modem-economische humaniora. 
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ARTIKEL 7. - Mogen zich inschrijven met het oog op 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 faculteiten "Notre Dame de la Paix" te Namen. 

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

AR TIK EL 8. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 28 
augustus 1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandida
tuur in de lichamelijke opvoeding : de houders van een gehomologeerd of 
erkend getuigschrift van modern-economische humaniora (*) 

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

Nochtans moeten, uiterlijk bij het examen van het derde doctoraat, de 
cursussen van de kandidatuur in de diergel)eeskundige wetenschappen en 
waarover nog geen examen werd afgelegd geregulariseerd worden. 

ARTIKEL 10. - Alvorens tot de examens te worden toegelaten moeten 
de belanghebbenden het bewijs leveren, dat zij alle daartoe opgelegde 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 197 3 

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 gecoördineerde wette·n op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, worden 

(*) Behaald Ónder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat ee-n 
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. 

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

I 

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

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

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

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

De leden van de examencommissie belast met het' afnemen van het 
examen voor een studiejaar van een discipline zijn de leden van het onder
wijzend personeel die effectief de leerstol hebben gedoceerd, weze het een 
keuzevak, ongeacht of zij al dan rtiet ,verbon.den 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 éxamen
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 reglementaire 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 heéft, beslist de raad van de faculteit, de school, 
het instituut of het centrum wie tot de examencomw.issie behoort : de 
plaatsvervanger of plaatsvervangers (en, zo er meer zijn, welke), of de titu
laris, of de titularis en de plaatsvervanger(s). 

De fàculteit, de school, het instituut of het centrum mag aan de in de 
alinea's 2 en 3 genoemde leden toevoegen de deken of de voorzitteren/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 vari de Toegepaste Wetenschappen, de directeur van de Tech
nische Scholen. 

pe 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 alleen voor de beraad
slaging betreffende de examinandi, wier verhandelingen hij mede heeft be
oordeeld. 

ledere examencommissie stelt haar voorzitter en haar secretaris aan. 

ARTIKEL 3. - Indien een lid van de examencommissie om een wettige 
reden (zoals ziekte, afwezigheid in het buitenland met toestemming van de 
rector, gevallen van overmacht) verhinderd is te ondervragen, deelt hij zulks 
onmiddellijk 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 van 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 eh ander aan de rector. 

ARTIKEL 4. - De faculteiten, scholen, i~stituten 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 ~oe ten de examinatoren die in het begin van -de eerste 
examenperiode, waarvan sprake in artikel 6, wensen te ondervragen, daartoe 
de toestemming van de faculteit, de school, het instituut of het centrum 
verkdjgen; 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 yerloop van het onderwijs niet hinderen. 
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Ondervragingen mogen slechts plaatshebben over cursussen waarvan de 
leerstof in een bepaald studiejaar volledig gegeven is. 

ARTIKEL 5. - Vóór de aanvang van de examens delen de faculteiten, 
scholen, instituten of centra aan de rector de rooster mede van de examens, 
met yermelding van de lokalen waarin de ondervragingen zullen geschieden. 

/I Examenperioden 

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

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

De tweede vangt aan op de maandag van de .vijftigste week van het 
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 vallen in de eerste periode, 
waarvan sprake in het begin van dit artikel. 

ARTIKEL 7. - In geen geval mag op zon- en feestdagen of tijdens de 
vakanties wordt:ln 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 over alle cursussen voor een bepaald studie
jaar van een bepaalde discipline wordt voor gesloten verklaard onmiddellijk 
na de praelama tie van al de resultaten voor dat studiejaar van die discipline 
of voor een groep examinandi van dat studiejaar. 

Alvorens een examinandus die aan de eerste examenperiode heeft 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 besluit of door de examencommissie opgelegde 
schriftelijke gedeelten. 
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ledere 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. 

Nochtans 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 eh 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 worden in een bericht, dat vooraf ad valvas of aan de deur van het 
aangegeven lokaal wordt 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 èxamencommissie 

ARTIKEL 16. - De examen.complissie beraadslaagt gezamenlijk en be
slist bij V<?lstrekte 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 völdoènde 
wijze te slagen. Die vrijstellingen kunnen derhalve enkel worden toegestaan 
aan studenten die zich tijdens het ~xamen niet teruggetrokken hebben. 

ARTIKEL 17. ·- De leden van de examencommissies zijn verplicht de 
beraadslagingen bij te wonen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In 
geval een lid wettig verhinderd is deelt het lid zuiks mede aan de voorzitter 
van de examencommissie. 

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

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

Een examencommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten 
minste drie vijfden van haar leden, die met de ondervraging over voor alle 

·examinandi verplichte cursussen van een bepaald studiejaar belast zijn, 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 v:an de cursussen ; 
- of wegens tekortkomingen voor bepaalde cursussen, e11 welke ; 
- of wegens tekortkomingen én voo~ het geheel van de 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 
op.enbare.zitting, de resultaten van de beraadslagingen bekend. 
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De faculteiten, scholen, instituten ·of centra mogen een specia1e plech
tigheid organiseren voor het uitreiken va!! het einddiploma. 

VI. Slotbepalingen 

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

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

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

I. Gemeenschappelijke bepalingen 

ARTJKEL 1. - De examens van doctor 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 personeèl, de deken 
van de faculteit of de voorzitter van de school, het instituut of het centrum 
inbegrepen. Voor de examens van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en 
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 het onderwijzend personeel van de universiteit. 

In een exámencommissie voor de graad van doctor met proefschrift, van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 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 ·beraadslaging~n van de examencommissie zijn geheim. 

. I 

ARTIKEL 3. - § I. 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 examencommissie ; · 

. 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 moeten door 
de examencommissie worden aangenomen. 

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

ARTIKEL 5. - Het proefschrift 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 taal gesteld proefschrift moet een 
Nederlandse samenvatting toegevoegd zijn. 

De openbare en mondelinge gedeelten van het examen worden afgelegd 
in het Nederlands. Zo het examen een andere taal dan het 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 op-enbare en mondelinge gedeelten van het examen in diezelfde 
taal worden afgelegd. Dit mag eveneens ·geschieden om andere redenen, 
indien de examencommissie en de rector die redenen gegrond achten. 

ARTIKEL 6. - De aspiranten voor de graden van doctor, van geaggre
geerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor richten tot de deken 
van de faculteit of tot de voorzitter van de school, het instituut of het 
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centrum een verzoekschrift met vermelding van hun naam, voornaam, 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 proef schrift en de stelling( en) mogen in 
manuscript, getypt of gedrukt worden voorgelegd. Het examen neemt een 
aanvang op het ogenblik dat de examinandus voldaan heeft aan het bepaalde 
bij artikel 6. Hij moet bovendien binnen de acht dagen hierop volgend de · 
~.dministratieve 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§ 2 van 
artikel 9 of in § 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. - § 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 gehed is voldaan, 
wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van de faculteit, de school, 
het instituut of het centrum de examencommissie aangesteld. 

§ 2. Zo de examencommissie de onderwerpen van het 
proefschrift en van de stelling( en) aanneemt, stelt zij uit haar leden een 
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 examinandus tot de verdediging van het proefschrift en de 
stelling( en). 

§ 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 wqrden bekendgemaakt aan de 
examinandus door middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, 
yvenals 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 wijze, met onderscheiding, met grote 
onder~cheiding of met de grootste onderscheiding. Bij staking van stemmen 
wordt een tweede ·stemming gehouden; indien er opnieuw staking van 
stemmen is, wordt in het nadeel van de examinandus beslist. De openbare 
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. 
De leescommissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden van de 
examencommissie. Indien het proefschrift en de bijkomende stellingen in 
gedrukte vorm zijn aangeboden, wordt van meet af aan een exemplaar aan 
elk lid van de examencommissie 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 tweehonderd 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 gedrukte exemplaren heeft bezorgd of - zo zulJç.s 
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, qie ten minste acht dagen vooraf worden 
bekendgemaakt aan de e_xaminandus 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 daturn 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 de pers en ad valvas in de universiteit. 

ARTIKEL 16. - De openbare les, die niet minder dan 3/4 uur en niet · 
meer dan 1 V2 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 beraadslaging 
die volgt op de openbare les heeft uitsluitend betrekking op de waarde van 
de les. 

ARTIKEL 1 7 ~ - 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 meeräerheid 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 rector, de secretaris van de academische raad, de voorzitter, de secretaris 
en de leden van de examencommissie, alsmede door de examinandus. 

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

'/ll Slotbepalingen 

ARTIKEL 19. - De diploma's van doctor, van geaggregeerde v-oor 
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 ~xaminandus bij volstrekte meerderheid van de stemmen promoveert. 

AR TIK EL 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 KUNNEN VERLEEND WORDEN 

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

A. WETTELIJKE GRADEN 

Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, 
doctor en geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de : · 
1) wijsbegeerte 
2)geschiedenis: richtingen voor de licentie : - Oudste tijden 

- Klassieke oudheid 
- Middeleeuwen 
- Nieuwe tijden 

. - Nieuwste tijden 
3)klassieke filologie : richtingen voor de licentie : 

-Grieks 

4)Romaanse filologie 
5) Germaanse filologie 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

-Latijn 
- Geschiedenis der oudheid 
- Antieke wijsbegeerte 

- 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 geschiedénis en filologie 

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

-Engels . 
- Duits 
- een Scandinavische taal 
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I 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 8 en volgende. 

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

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

artikel 3, § 2, 1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 
1964, houdende vaststelling van de algemene voorwaarden waar
onder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's door de 
R~jksuniversiteiten worden uitgereikt; 

b) d'e houders van een getuigschrift dat op- 1 januari 1965 toegang 
verleendè tot één van de examens voor de academische graden van 
kandidaat, opgesomd in artikel 1 van de op 31 december 1949 
gecoördineerde wetten op het toekennen van de aci;idemische 
graèlen en het programma van de universitaire examens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuig
schrift van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 19_65 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 
langs het kader; 

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

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

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

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

5. mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

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

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

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

doctorsdiplo'ma~ ' 
' 2. Wetenschappelijke graden in de Oosterse filologie, in de Slavische 

filologie en in de Afrikaanse geschiedenis en filologie : 
- tot de kandidatuur : 

-a) zij die voldoen aan de toelati'ngsvoorwaarden bepaald bij art. 3, 
§ 2, 1° van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. 
p.(14); . ,- . 

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toegang 
verleende tot één van de examens voor de academische graden van 

· kandidaat; 
c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humaniora 

getuigschrift; 
d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Ko

ninklijke Militaire School of die toelaatbaar verklaard zijn tot de 
Krijgsschool, of die geslaagd zijn· voor het letterkundig en weten .. 
schappelijk gedeelte van het examen van onderluitenant langs het 
kader. 

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

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

- tot de ággregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Afrikaanse 
geschiedenis en filologie : de houders van de overeenstemmende . 
graad van licentiaat of van het diploma van licentiaat in de Afrikaan-
se taalkunde en geschiedenis; · 

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

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

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

- tot de aanvullende kandicta tuur in de Germaanse filologie worden 
toe ge la ten : 

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, behalve deze die de grondige taalkundige studie of 
de grondige studie van de literatuur van het Nederlands omvatten); 
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b) voor de richting Engels : de houders van een Belgisch wettelijk 
diploma of van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt 

· wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse filologie 
(alle richtingen, behalve deze die de grondige taalkundige studie of 
de grondige studie van de 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 studie van de literatuur van het Duits omvatten); 

d) voor de richting een Scandinavi,sche taal : 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
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 diplom& van 
kandidaat. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

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

2° De vakken .voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp van een enig 
examen of van twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus, en 
van tenminste twee jaar studie. De examinandi moeten, bij het enig 
examen of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indie.nen 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 de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 
onderwijs zijn het. voorwerp van een enig examen en van tenminste één 
jaar studie. Het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen of 
het tweede examengedeelte voor de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4° Het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk 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 
dfie 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. 
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6° De vakken voor de graad van aanvullende kandidatuur Germaanse filologie 
zijn het voorwerp van tenminste één jaar studie en van een enig examen of 
van twee examengedeel ten. 

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

De examinandi moeten bij het enig examen' of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen over een onderwerp dat verband houdt 
met de bestudeerde t~al. Zij moet aan de examencommissie worden voorge
legd vóór de door haar te bepalen da turn. 
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Verklaring van de gebruikte tekens 

(1) 
. (2) 

(*) 
(*'!') 
(*+**) 
(*/**) 

e) 
·eo) 

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

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

= eerste halfjaar 
= tweede halfjaar 
= te volgen in de 1 e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de leen ze kandidatuur/licentie 
= te volgen in de le of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 

examinandus) 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd : niet in 1976-1977 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd : wel in 1976-1977 
= 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 stre-kking 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 wi~begeerte · : cultuurfilosofie" ofwel de 
cursus "Bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte" 
te volgen. 

= 5 uren gedurende één jaar 
=lejaar 
= 2ejaar 
= 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 etk der twee jaren 
= 45 uren .gedurende elk der tw.eè jaren 
· = · 60 uren gedurende elk der twee jaren 

... ,. .·,: 

. ;...·, / 
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VI 

FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de wijsbegeerte ( 2 jaar studie) 

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

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

2. Logica(*) .................. I L. APOSTEL 

3. Oefeningen logica(*+**) .......... I L. APOSTEL 

4. Psyc4olegie (*) 

5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0 ) 

6. Ethica(*+**) 

7. Oefeningen ethica(*+**) 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Zes door de examinandus met goedkeurlag van de 
eXamencommissie gekozen vakken, die elk ten
minste één college omvatten dat voorkomt op het 
programma van -een universiteit (twee te volgen in 
de eerste kandidatuur, vier in de tweede kandi
datu~). 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
' 

W. DE COSTER 

E. VERMEERSCH 

J. KRUITHOF 

J. KRUITHOF 

R. BOEHM 

14%-16 

16-18 

14%-16% 

17-19(**) 

(**) 14-16 
(*) 16-18 

11-13 

11-13(*) 

14-16 

1'?1/2-19 

I 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



w 
0\ 

I 

-
, 

-

~ 

Leergangen 

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

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

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van 4e 
Middeleeuwen (0 ) ............... 

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) 

4. Geschiedenis van de wijsbegeerte van _de 
Hedendaagse Tij~en (0 0) 

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

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

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

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

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

-FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE .... 

Licentie in de wijsbegeerte {2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 
-

'. 

, 
·-

I 
A. JANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 I 

I 

I 

A. JANSSENS 60 u~r/jaar Blandijnberg, 2 
' 

R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-19 I 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 I Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 16-18 Blandijnberg, 2 

A. JANSSENS 14-16 Blandijn berg, 2 
~-



w 
-....J 

I 

~ , -. 

·.-

Leergangen 

12. Grondige studie ·van vraagstukken uit de 
wijsgerige antropologie (0 0) ..... " ... 

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 (00) .............. 
Twee cursussen naar keuze uit 17 t.e.m. 21 
17. Kritische ontleding van een wijsgerig 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 ) .............. 
21. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

esthetica (0 ) ................. 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één colle~ omvatten dat voorkomt op 
het programma van een universiteit 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 

.. 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

- Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) I 

-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ' 

E. VERMEERSCH 15-17 ' Blandijnberg, 2 
I 

L.APOSTEL 14-16 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
I 

L.APOSTEL 60 uur/jàar .. Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 8-10 Blandijnberg, 2 

-

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

L.APOSTEL 12-13 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 16-17 Blandijnberg, 2 

R. BOEHM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
I 

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

I • ~ 

.... 

" , I 
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00 

I 

--- -
~ 

~ . 

FACULTEITVAN DE LETIEREN 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 K. DE CLERCK 17-19(2) 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, 2 

- -· 

partim : algemene wijsbegeerte (00) ..... L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 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 methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het pro-
gramma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het exame· i voor de graad van licentiaat. 

-~ .. 
: 

-
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

- - ~ 

:" j 
rl 

--
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\0 

I 

Leergangen 

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

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

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... 
4. Geschiedenis van de· Nieuwe Tijden (00) ... 
5. Geschiedenis van de Nieuwste fijden (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: ........... ......... 
partiro: .................... 

Encyclopedie der geschiedenis, twee 
partims te kiezen onder : 

9a. Oudste Tijden(**) ....... . ..... 
Voor de verklari.ng van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEIT VAN 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 

N . 17-18 Blandijnoorg, 2 

R. VAN CAENEGEM 10-11 Blandijnberg, 2 

W. BRULEZ 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 8-10 Blandijnberg, 2 

. N . 8-10 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 9-11 ·Blandijnberg, 2 

-W. PREVENIER 1~12 Blandijnberg, 2 

M. BAELDE f*) 
W. BRULEZ **) 11-13 Blandijnberg, 2 

R. VAN EENOO ". 

11-13 _ Blandijnberg, 2 R BALTHAZAR 

........ ,. 

N. (J. NENQUIN) 14-16(1) • I Blandiinbem. 2 



~ 
0 
I 

~ -
' 

- .. -
Leergangen 

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

1 Oa. Paleografie, met oefeningen (* *) ...... 

11. Inleiding tot de archeologie, mét 
oefeningen (* *) ................ 
Twee talen naar keuze uit : (een taal in de 
eerste kandidatuur, een andere taal in de 
tweede kandidatuur) 

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

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

Middeleeuws Latijn (00
) ........... 

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

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

Middeleeuws Frans ............. 
12e. Vertaling van historische tekstèn uit het 

Klassiek Grieks (00
) ............. 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

,. 

FACULTEIT V A!'f DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 
I .-

I 

Kanclida1uift in ~geschiedenis (2 j.-s~ 
: 

Titularis maandag dinsdilg woensdtzK donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

" -
N . 16-18 (2) Blandijnbe.rg, 2 

R. VAN CAENEGEM - JOY:z-12Vl(1) Blandijnberg, 2 

M. BAELDE 10-11 Blandijnberg, 2 

R. VAN EENOO 16-17 - Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER "" 10-11 Blandijnberg, 2 

\ 

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

\ -
... 

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

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

A. VAN ELSLAND ER 12-13 Blandijnberg, 2 
I 
I 

J. THOMAS 16-17 Blandijnberg, 2 
,. 

~ 

R. BOGAERT 11-12 Blandijnberg, 2 

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

L__ _____ 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

--
Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen , Titularis maandag dinsdag woensdag do!lderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12g. Vertaling van historische teksten uit het ' 

Duits .................... G. DESMET 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modem Spaans ............... J. DE BRUYNE 11-12 Blandijnberg, 2 

12i. Vertaling van historische teksten uit het ' . / I 

Spaans van de 15e-18e eeuw ......... J. EVERAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 I 

I 

12j. Vertaling van historische teksten uit het 
I 

Modem Italiaans ............... N. 11-12 Univ., 2 
i 

~ - 12k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw ........ J. EVERAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

121. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch {0 ) ................. J. LOTHE 12-13 Blandijnberg, 2 

13a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ A. BOLC KMANS 14-15Yz Blandijnberg, 2 

of 
13b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijden {0 ) • • • • • A. VAN ELSLAND ER 9-11(1) Blandijnberg, 2 
of 

13c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : -
. Nieuwste Tijden {00) ............. A.DEPREZ 9-11(1) Blandijnberg, 2 

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

~ 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 34. · 



~ 
N 

I 

' ~ 

Leergangen 

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

16a. Historisch overzicht van de belangrijkste 
-

wijsgerige stelsels (0 ) • • • • • • • • • • • • • 

of 
16b. Logica .................... 

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

18. Inleiding tot de economie (*) ........ 

Twee cursussen naar keuze uit : 
19. Inleiding tot de algemene rechtsleer(**) .. 
20. De vormen van het religieus leven (00) ... 

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

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

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

24. Psychologie(**) ............... 
r 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ . 
--M.DEMAEYER - 16-17 Blandijnóerg, 2 .. 

1. KRUITHOF 8~-10 Blandijnberg, 2 
~ 

.L. APOSTEL 16-1 i% Bländijnberg, 2 
: 

-
A. VERHULST 14-16 Blandijnberg, 2 

I 

M. VAN MEERHAEGHE 1()1/:z-12~(1) Univ., 8 

W. CALEWAERT 1(}.11 Blandijnberg, 2 

N. (R. THIBAU) 15-16 Blandijn\>erg, 2 

M. VERSICHELEN- -
TERRYN 11-13 Univ., 2 

H. PICARO ' 14-15% Blandijnberg, 2 

P. V ANDENHOUTE 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

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



+:>. w 
I 

F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

/ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Oudste Tijden (00) .... N. (J. NENQUIN) 8-10 

2. Economische en sociale geschiedenis van 
de Oudste Tijden {0 ) ............. N. (J. NENQUIN) 10-12 

3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste Tijden 
(0) ...................... N. (J. NENQUIN) 

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

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

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

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

-

7. Fysisch milieu in verband met de 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 luchtfotointerpretatie, met praktische ' 

oefeningen (*) ................ F. SNACKEN 10-12 (2) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

.. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blándijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 
.... 

I 

Blandijnberg, 2 

-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 
I 

Rozier, 44 

Coupure, 575 
---



FACUL TElTVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- -
-

10. Historische geografie- problemen, bron-
nen en methode (*) ............. A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

11. Latijnse epigrafie(*). ............ N. (G. SANDERS) 10-11 Blandijnberg, 2 

12,. Numismatiek der Oudheid (0 ) . • • • • • • • • N. (R. BOGAERT) 
- 14-15 Blandijnberg, 2 

, 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: - - "' ~ - . . -· 

I 

t zie p. 55 en 56. 

I 

-

'" 

-.. - -- - -

-

IVoor de verklaring vair de gebruikte tekens : zie p. 34. · ~ 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: -
1. Instellingen van de Griekse wereld {0 ) . . . . N . 11-12 ' 

2. Instellingen van de Romeinse wereld {00
) . . N . 11-12 

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

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

Oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS 11-12 

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

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

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

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke . 
volkeren (*) . . ............... N. (G . SANDERS) 

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

b) partim (*+**) . . . . . . . . . . . . . . N . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 



~ 
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I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

lo 

Vier cursussen naar keuze uit 10 t.e.m. 20 I 

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

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

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

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

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

15. Latijnse epigrafie (*) ............ N. (G. SANDERS) 10-11 

16. Numismatiek der Oudheid (0 ) ........ N. (R. BOGAERT) 30 uur/jaar 

17. Papyrologie (0 ) ............... R. BOGAERT 14-16 (1) -
18. · Griekse paleografie (0 ) • • • • • • • • • • • • R. BOGAERT 9-10 

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

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

-
..... 

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

-
-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

, 

.. 

vrijdag zaterdag Plaats 

! -
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

" Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 - Blandijnberg, 2 

-. 
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I 

F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

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

I' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

--
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : - -

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

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (00) ............. A. VERHULST 11-13 -
Twee cursussen naar keuze uit 3 t.e.m. 10 \ 

3. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën : '. 

Middeleeuwen (0 ) ............. . A.JANSSENS -- 30 uur/jaar 

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

5. Geschiedenis van de plastische kunsten : 
Middelèeuwen (00) ............. M. DE MAEYER 

6. Godsdienstgeschi~denis der Middeleeuwen 
(00) ..................... ~·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. SCHRICKX 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

t 
-

vrijdag zaterdag Plaats 

I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-

Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg, 2 

-
14-16(2) 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) 

Leerg_angen 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) e e •• e •• •• e e e I 

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. 21 
12. Paleografie der Middeleeuwen (0 ) ...... W. PREVENIER 14-16 

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

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

15. Vroeg-middeleeuws archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET - 10-12(1) 

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

17. Geschiedenis van de ontd~kkingen en van 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijden (0 ) .................. W. BRULEZ 60 uur/jaar 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

vrijdag zaterdag Plaats 

---: 

Blandijnberg, 2 
: 

Blandijnberg; 2 

· Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg,. 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



-·-· 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

--- -- --

-. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

18. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) .................... J. EVERAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

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

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

20. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel-
eeuwen en der Nieuwe Tijden (0 ) ...... A. VERHULST 9-10 _Blandijnberg, 2 

I 21. De geschiedenis vim de politieke 
~ leerstelsels(*/**) .............. F. PEETERS 45 uur/jaar · Univ., 8 
\0 

I 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 55 en 56. 
~ 

-

" 
I 

• > 

- --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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' 
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . 
·-

, 

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

Tijden (00 ) ................... M.BAELDE 11-12 

2. Instellingen van de koloniale wèreld (0 ) - .. J. EVERAERT 10-11 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden : Europese wereld (00) .... W.BRULEZ 45 uur/jaar . 

4. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden : koloniale wereld (0 ) .... J. EVERAERT 10%-12 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 11 ~ 

-5. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) ... R. BOEHM 17-18 

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

-

7. Godsdienstgeschiedenis der Nieuwe .-
Tijden (0 ) .................. M. BAELDE 30 uur/jaar 

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

9. Geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels (0 ) ......... W. BRULE.Z 30 uur/jaar 

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

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

-
12. Historische kritiek, toegepast op een periode 

van de geschiedenis : M. BAELDE ' 11-13 
a) partiro (0 ) ................. J. EVERAERT 1(}.12 

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

. --

# 

vrijdag zaterdag 
' 

Plaafs 

-
..... 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 . 
. ' Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

-
Blandijn b_erg, 2 

Blandijn berg, 2 
-

~ 

Blandijnberg, 2 

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

' ·--
. Blandijnberg, 2 

10Yz:.12 Blandijn berg, 2 

Blandijn berg, 2 



/ 

- F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
J .. _. 

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

Drie cursussen·naar keuze uit 13 t.e.m'. 20 
13. Oorkondenleer, met inbegrip van de 

chronologie en de zegelkuilde (00) • • • • • • W. PREVENIER 14-16 Blandijnberg, 2 . 

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

15. Geschiedenis van de ontdekkingen en van ~ 

de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe ~ 

Tijden (0 ) .................. W.BRULEZ 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
Lil 

16. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie . -
(*/**) .................... J. EVERAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

17. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen_en de - ' 
Nieuwe Tijden (0 ) . ~ . . " . . . ·~ . . . . . W. PREVENIER . 9-10 Blandijnberg, 2 

-
18. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel- . 

eeuwen en der Nieuwe Tijden (0 ) ...... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

19. Beginselen van het boekhouden (* /**) ... C. DE PELSEMAEKER 8%-10 Univ., 2 
I 

20. Geschiedenis van de politieke leer- -
stelsels (*/**) .............. .... F. PEETERS 45 uur/jaar Univ., 8 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
... 

zie p. 55 en 56. , 

f -- -
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE .. 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-· - c- - - -- ·-- - .. --- -
I 

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

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

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

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

Tijden (00) •••••••• 0 0. 0 •• 0 0 •• E. VERMEERSCH 17-18 

5. . Cultuurproductie van de Nieu\W en Nieuwste 
Tijden (0 ) • 0 •••••••••••••• 0. J. BROECKX 30 uur/jaar 

6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw (*I**) ••••• 0 0 0 0 • J. QUINTYN 9-10V2 

7. Vergelijkende studie der moderne ' literaturen (0 0 ) ............ 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 ) ••••••• 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. 34. 

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 

10V2-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



--

- ~ 

FACULTEIT V~ DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

- 0 ... ~ -· . - - . - - . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

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

Tijden (0 ) ................... R. VAN EENOO 17-18 Blandijnberg, 2 

13. Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 20e 
eeuw (00) .................. W. BRULEZ 11-12V2 Blandijnberg, 2 

14. Politieke aardrijkskunde(*/**) ... ' ..... L. DE SMET 8Yz-911z Blandijnberg, 2 

15. Overzicht van de financiële economie (00) V. DE RIDDER 45 uur/jaar - Univ., 8 .. 
VI 16. Economische bewegingsleer (00) ....... A. DEVREKER 15llz-17 Univ., 8 

I 
w 
I 17. Beginselen van het boekhouden(*/**) ... C. DE PELSEMAEKER 8V2- 10 Univ., 2 

18. Historische kritiek van statistische 
gegevens(*) ................. J. HANNES 14-15 Blandijnberg, 2 

19. Politieke problemen van de nieuwe staten .. A. VAN BILSEN 11-12V1 Univ., 8 
-

20. Prijzengeschiedenis en ~njunctuurstudi.e 
{*/**) .................... J. EVERAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

21. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie (O) .............. W. BRULEZ 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

22. Financiele geschiedenis en de geschiedenis -· 
der boekhouding in de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijden (0 ) .............. W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 · 

-

23. Historische geografie : problemen, bronnen 
en met ho den (00 ) .............. A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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FACULTBT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

~ 

Leergangen 
'\ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

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

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 55 en 56. , 

- - -
j. ·. 

' 

- ' -
. ' ,• -- ' , 

' 

7 -

--
; -

-

•. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. · 

-

J 

vrijdag zaterdag Plaats 

-

9-10 Blandijnberg, 2 

- , Univ., 8 
-· 

~ 

'·f 

-
~ 

-

....:!. 

, . 
- ( 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 



VI 
0\ 

I 

-

Leergangen ~ 

- -- -

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

van het oud-Nedeilands recht(*/**) .... 
13. Historische teksten der late Oudheid en 

vroege Middeleeuwen (00) .......... 
14. Theoretische geschiedenis(*) ........ . 

· 15. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-
ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
biblio~afie (*/**) .............. 

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

\ 

~· 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

W. ROELS 60 uur/jaar Univ., 2 

J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 2_ 

G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. VANEENOO 14-16 Bla!ldijn!>erg, 2 

N. - 10-11 Rozier, 9 

N . 11-12 · Rozier, 9 

.. 

~~ 

-



Vl 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.s.o.' in de geschiedenis 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag I donderdag! vrijdag zaterdag Plaats 

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

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

3. De algemene methodenleer (0 ) A.GERLO I I I I I 17-19 Bland.ijnb~rg, 2 
-

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

1 

~ " 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



VI 
00 

I 

-

Leergangen 

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

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

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

letterkunde (0 ) ............... 
~. Griekse oefeningen 

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

6. Historische spraakkunst van het Grieks(**) 

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

letterkunde (00) ............... 
9. Latijnse oefeningen 

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

. - b) praktis~h gedeelte(*+**) .......... 

.. -- ---.- , ~- . --:..o·- .... - ... 

10. Historische spraakkunst van het Latijn(**) 

Voor?~ verklaring van de gebruikte t~kens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
L 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag 'rdonderdag vrijdag zaterdag ., Plaats 

-. 
R. BOGAERT 9-10% Blandijn berg, 2 

N . 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

H. VAN LOOY 16-1S Blandijnberg, 2 

I 

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

14-14% 14-15% 
H. VAN LOOY (**) (*) Blandijnbeig, 2 

H. VANLOOY 14%-16 8%-10 
(**) (*) Blandijnbetg, 2 

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

J. VEREMANS 11-13 Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS llYz-12% - Blandijnberg, 2 

14-14% 
J. VE,~EMANS 

.. . (**) Blandijnberg, 2 
16-17% 

: (*) 
..... .cC;<·-·· 

. J. VEREMANS I 10-11 (*) . 
14-16 (**) Bland.ijnberg, 2 . 

R~ TlllBAU 10-12 (2) Blandijnberg, 2 



I ·-
VI 
\0 

I 

Leergangen 

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

of 
11 b. Geschiedenis van de Nedérlandse letter-

kunde : Middeleeuwen e~ Nieuwè Tijden 
(0) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

of 
11c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

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

wijsgerige stelsels (0 ) I I I I I I I I I I I I I 

13. Wijsbegeerte der Oudheid (00) I I I I I I I I 

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

15. Oefeningen over vraagstukken uit de geschie-
denis : Griekenland en Rome (**) . . . . 

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 tekèns : zie p. 34. 

,. 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

A. BOLCKMANS 14-157'2 Blandijnberg, 2 

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

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

J. KRUITHOF 8%-10 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS 9710 Blandijnberg, 2 

N . 17-18 
' 

Blandijnberg, 2 

N . 8-10 Blandijnberg, 2 

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

--
L.DEMEYER 14-15 (1) Blandijnberg, 2 

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



0\ 
0 

I 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ 

Kandidatuur in de ~assieke filologie ( 2 jaar studie) 
... 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 
' 

-
16c. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... E. VOORDECKERS 

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

17. Overzicht van de geschiedenis der plasti- ·-
sche kunsten : Oudheid {0 ) ........ H. MUSSCHE -

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

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

, 
I .... -

.. 
~ 

,/ 
,. ...., ' 

I ;.. 

-
" -•. ... -

:. 
., 

~ 

I .I 

-
' -I 

' .. 

VooÎ de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. · 
, 

J 

\ 

'· _. 

', 

. -
' 

vrijdag zaterdag Plaats 

' --
~ 

11-12 St.-Pieterspl., 5 

-- Blandijnberg, 2 
/ 

-15-17 (2) Blandijnberg, 2 
I 

16-17 ' Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg 2 

.. - -
I 

-
"· ,. 

. - .. 
-- ' 

' 



.. .. 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN-WIJSBEGEERTE 

" 

... licentie in de kla~ieke filologie, richting :Grieks (2 jaar studie) 
~ 

\ Leergangen · Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
~ -I. VERPLICHTE CURSUSSEN '· 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der - -. 
Oudheid (0 ) A. JANSSENS 11-12 / 

Blandijnberg, 2 ................. 
2. Griekse schrijvers(*+**) .......... H. VAN LOOY 10-12 I Blandijnberg, 2 
3. Grondige geschiedenis der Griekse 

letterkunde (0 ) ............... H. VAN LOOY 9%-11 - Blandijnberg, 2 
4. Oefeningen over de Griekse taal(*+**) R. THIBAU 16-18 Blandijnberg, 2 
5. Latijnse schrijvers(*) ............ J. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse 

letterkunde (OO) ............... J. VEREMANS 14-15% \ Blandijnberg, 2 
0\ - 7. Oefeningen over de Latijnse Taal (*) .... J. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 

8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger- -maansetalen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (OO) ......... W.COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

9. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger- ~ 

maanse talen en inzonderheid van het- --
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A. SCHARPE 10-11% Blandijnberg, 2 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) . . . . N . 11-12 Blandijnberg, 2 
11. Instellingen van de Romeinse wereld (0 0) N. ~ 11-12 Blandijnberg, 2 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 

volkeren (*) ................. N. (G. SANDERS) 9-10 Blandijnberg, 2 
13. Griekse epigrafie (OO) ............ R. BOGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 
14. ·Griekse paleografie (0 ) ............ R. BOGAERT 9-10 I Blandijnberg, 2 

15. Archeologie van de Griekse wereld(~+**) 1 •• H. MUSSCHE 14-16 (2) .. 
Blandijnberg, 2 . ' 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE l 
, 

zie p. 67 en 68. 
-- - ---- --- ----- ------ -- L__ ___ - - --- ----------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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,· .. '. FACULTEITVAN DE LETIEREN 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 
Oudhçid (0 ) •••••••• , !), ••••••• A. lANSSENS 11-12 

2. Griekse scbrijver.s (*) . . . . . . ~ . . . . . . l:i· VANLOOY 10-12 
· 3. Gron4îse geschiedenis der Griekse 

. letterkunde (0 ) ............... H. VANLOOY 9Yz-ll 
·4. Oef~nbtgen over de Griekse taal(*) ..... R. J'HIBAU 16-18 
5. Latijnse schrijvers(*+**) .......... J. VEREMANS 

6! Grondige geschiedenis der Latijnse 
L 

letterkunde (OO) ............... J. VEREMANS 14-15Yz 
7. Oefeningen over de· Latijnse taal(*+**) ... J. VEREMANS 14-16 

· :s. Vergelijkencle -spraakkunst van de Indogér-
maa·nse tal~ ep. inzonderheid van het 
'Grieks~ bet Latijn: 
Indogertnaans ge®elte ( oo) ......... W.COUVREUR 12-13 

9. Vergetijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks el\ het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A. SCHARPE 10-llYz 

10. lnstellin.sen van de Griekse wereld (0 ) . . . . N . 11-12 
11:. lnsteftin@en van de Romeinse wereld (00) .. N. \ 11-12 
12. Gods4iëristgeschiedenis der klassieke 

volkeren (*) ................. N. (G. SANDERS) 

13. Latijnse epigrafie (*) ............ N. (G. SANDERS) 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. 67 en 68 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

"' 

vrijdag zaterdag Plaats 

-

.. 

Blandijnberg, 2 
~ Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 
14-16 Btandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

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

8-10 Blandijnberg, 2 



·a-, 
Vol 

I 

.... ~ 

... 
r.A-- FACUL TElTVAN DE Lt:TIEREN EN WIJSBEGEERTE 

... 

1-: 
Lit:.entie in de klassieke filologie, richting : Geschiedenis der Oudheid (2 jaar studie) 

.. 
Leerg{lngen 

1. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I . i. Gren4ae $tudie van de wijsbegeerte 'der 

Oudlteid (0
) • • • • . ~ • • • • • ~ 

· ~. Grl~~ $WÎ.jvers <'*> . 
· 3. <do.t;lélip gesçJ:Uedeni~ der Griekse . · 

letterkutJ.de (0 ) •••• 

4: Oef~ oyer de Grie~e taai(*} . 

· S; J,Al~.dujjvers (*) · . . . . . • 

6~ Gr~ ~sc-hiedenis ·der Latijnse 
• I . le.~(OO) •••. •••••• 

7, Oefenûtgén over de L~tijnse taal(*) 

&a. H.istoridte verklarin~ van een Grieks 

Titularis 

A. lANSSENS 

H. VAN LOOY 

H. VÁNLOOY 

. ··• R. THI8AU 

•• I J. VER-EMANS 

J. VEREMANS 

J. VEREMA~S 

maandag I dinsdag I ~ensdag I donderdog I 

11-12 

10-12 

9%-11 I ' 

16-18 

I I I 
14-15V2 

14-16 1 

":' 

30 uur/jaar 

9-11(1) 1 
I 

-_sçhrijver(9) .•........•.•... ·J R. BOGAERT I 
, of i i 

· ~bA Historiiç'he- v,.eddaring van een Latijns 
schrijver <-0 ) • • · • • • • • • • • . • • • • • • • I' G. SANDERS 

... . 9-. lli~t91Uche kritiek, -t~epast op een periode 
' vari 4e ge_schiedenis·: Griekenland en Rome (*)I N. 

10 . . Vergelijkende spraakhnst van de Indoger
maanse uiten en inzonderheid v.an het Grieks 
en het utijn : lndogérmaans gedeelte {00) •• 1 •W. COUVROOR 

,> 

120 uur/jaar 
-~ 

12-13 

vrijdag 

14-16 

• V~OI 'de veridaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

~ 

I zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

BlanQ;ijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Biandijnber~, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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I 

' - FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
' .... 

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

- ... Leergangen Titularis 
~ 

maandag dinsdag woensdag dimderdag vrijdag 

.. 
-· 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 ) N. 
~ 

10-11 .... ~ 

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

14: Godsdienstgeschiedecis der klassieke 
. 

volkeren(*) ................. N. (G. SANDERS) 
~ 

9-10 
--

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

15b. Latijnse epigrafie(*) N. (G. SANDERS) '' 10-11 # ............ 
16a. GriekSe paleografie (0 ) ••• · ••••••••• R.BOGAERT ' 9-10 

of 
16b. Latijnse paleografie (0 ) • I I I I I I tI I I W. PREVENIER 16-18(2) -
17a. Archeologie van de Griekse wereld(*+**) H. MûSSCHE - 14-16(2) 

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

' - ,.. 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 67 en 68. . ' - ·----------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34; 

\ 

zaterdag Plaats 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~landijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
I 

-
I 

-
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VI 

- F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis 
I 

(!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte ' 
der Oudheid (0 ) ............. A. JANSSENS 30 u. 11-12 

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

3. Grondige geschiedenis der 
Griekse letterkunde (0 ) ......... H. VAN LOOY 45 u. 9%-11 . 

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

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

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) . ..... ... .. .. J. VEREMANS 45 u. 14-15% 

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

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

\ 

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 ~etenschap -in de oudheid(*/**) ............ E. VERMEERSCH 30 u. ~ 

(!)totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

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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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
j 

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

- Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag . 
-

11. Vergelijkende spraakkunst van de 
~ 

Indogermaanse talen en inzonder- -
heid van het Grieks en het Latijn : 

~ Indogermaàns gedeelte (00) W. COUVREUR 30u. 12-13 ....... 

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

13. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) . . N . 30u. 1().11 

14. Instellingen ":an de Romeinse werel.d {00) N. 30 u. 1().11 
-

15. Godsdienstgeschiedenis der 
klassieke volkeren ( *) .......... N. (G. SANDERS) 30u. 

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

16b. Latijnse epigrafie (*) ........... N. (G. SANDERS) 30 u. 1().11 

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

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

18a. AÏ:cheologie van de Griekse 
wereld(*+**) .............. H. MUSSCHE 60 u. 14-16(2) 

of 
18b. Etruskische en Romeinse 

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

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 67 en 68. , 

(!)totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

I 

vrijfiag 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 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. CURSUSSEN NAARKEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt 
op het programma van een universiteit. Tenminste 
één van die cursussen moet verband houden met de 
klassieke filologie. 

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

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

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

.4. Griek~ epigrafie (oo) ............ R. BOGAERT 9-10 

5. Latijnse epigrafie (*) ............ N. (G. SANDERS) . - 10-11 

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

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

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

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

10. Griekse en Latijnse wijsgerige teksten (* /**) . 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. 34. 

vrijdag zaterdag Plaats 

I 

-

--

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. . 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 klassieke filologie, alle richtingen {2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

14. Byzantijns Grieks (0 ) ............ R. THIBAU I 11-12 Blandijnberg, 2 I 
15. Modem Grieks (OO) ............. 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) I . Blandijnberg, 2 
i 

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

19. Algemene taalkunde(*/**) ......... W. COUVREUR 15-16% 1 Blandijnberg, 2 
-

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

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

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

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

24. Numismatiek der Oudheid (0 ) ........ N. (R. BOGAER T) 14-15 Blandijnberg, 2 

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

26. Economische en sociale geschiedenis 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 beschouwd worden, 
indien zij voor de gekozen richting geen verplichte cursus zijn. 

Voor de verklaring v·an de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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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, 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie 

Titularis maandag I dinsdag woensdag donderdag! 

R. VERBIST 17-19(1) I 

K. DE CLERCK 17-19 (2) I 
A.GERLO 

partim : klassieke talen . . . . . . . . . . . I J. V EREMANS 9-10 I 

I 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

I Blandijn berg, 2 

I I Blandijn berg, 2 

17-19 I I Blandijn berg, 2 
-

Blandijnberg, 2 
Atheneum 

I I Lyceum 

Niemand kim zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 1 

programma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig rnet het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 34. 
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Leergangen 

1. Encyclopedie van de Romaanse filologie (*) 

2. Filologische oefeningen over de Romaanse 
talen(*+**) ................. 

3. Taalkunde van het Modern Frans, met 
oefeningen (*+*'~<) . . . . . . . . . . . . . . 

4. Taalkundige en filologische studie van 
Franse teksten, met oefeningen : 
Middeleeuwen (*+**) ............ 

5. Historische spraakkunst(*+**) ....... 

6. Geschiedenis van de ftanse literatuur, 
partim : Middeleeuwen(**) ......... 

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

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

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

10. Steloefeningen(*+**) .. ........... 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse ftlologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

L. MOURIN 11-13 Blandijnberg, 2 

~ 14-15(**) \. 
P. REMY 16-17(*) - Blandijnberg, 2 

N . 10-12(**) 10-11(*) Blandijnberg, 2 
~ 

10-11(*) 
(2) - 10-11(*) 

J. THOMAS 9-10(**) . Blandijnberg, 2 · 

N. 11-12 Blandijnberg, 2 

J. THOMAS 11-12 Blandijnberg, 2 

M. DE GREVE 14-16 Blandijnberg, 2 

J. THOMAS 15-16 Blandijnberg, 2 
' 

M. DE GREVE 16-18 Blandijnbe-rg, 2 

J. DE BRUYNE 13Vz-14Yz(~) Blandijnberg, 2 
14%-15 %(* * 

.. 

A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 



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

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Psychologie (*) ............... W. DE COSTER 11-12~ Blandijnberg, 2 

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

14. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met - -
nadruk op de geschiedenis van Frankrijk 
(*+**) .................... R : VAN CAENEGEM 10-11(1) 9-10(1) Blandijnberg, 2 

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

16. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
-...l kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en - Nieuwste Tijden (oo) . ........... M.DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

17. Laat- en Middellatijnse schrijvers(*+**) . .. G. SANDERS 9%-11~(1) Blandijnberg, 2 

-

- . 

- J -- -- - ~ -

I .. 



.....,J 
N 

I 

FACULTEITVAN DE LETIEREN 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 17-18Yz 

4. Franse taalkunde(*+**) . . . . . . . . . . N . 9-11 

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

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

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

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

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

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

(*+**) N . r 30 uur/jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. partim : Spaanse literatuur(*+**) .... J. DE BRUYNE 15Yz-16Yz 
c. partim : Provençaalse literatuur(*+**) .. P. REMY i - 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 14-15Yz 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 34. 

~ 

\ 

vrzïdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

' Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 · Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-11 
11-12 

12-13 
16-17 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



-....) 
w 
I 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse ftlologie (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 ten-
minste één college omvatten dat voorkomt op het - -

programma van een universiteit. Tenminste één van 
die vakken moet verband houden met de Romaan-
s(filologie (cursussen 1 t.e.m. 1 0) 

1. Fonetiek en ortafonie van het Frans(*+**) N . 9-10 (1) 

2. Methodes van de dialectologie, met toe~ 
passing op Romaàns België(*/**) ....... M. PIRON 

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

4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) J. DE BRUYNE 16%-17% 
5. Verklaring van Italiaanse schrijvers(*/**) N. 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 (*/**) . . . . . . . . . . . N . 14-16 

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

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

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

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

--------- --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

~ 

·- - ~ - - -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

~ 15-16 Blandijnberg, 2 

16-17 . Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

14-16 (1) Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 4 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 9 

Rozier, 9 



-l 
~ 

I 

- FAClJLTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen • Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

15. Latijnse paleografie (0 ) ........... W. PREVENIER 1&.18 (2) 

16 . . De geschiedenis van de miniatuurkunst 
(*/**) .................... A. DESCHRYVER 1 0-12(1) 

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

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger- -maansetalen {00) .... -.......... W. COUVREUR I 12-13 

19. Toegepaste taalkunde (O) .......... R.DEROLEZ 45 uur/jaar 

20. Theoretische literatuurwetenschap {0 ) •••• A. VAN ELSLAND ER 45 uur/jaar 

21. Theatergeschiedenis {0 ) ........... W. SCHRICKX 45 uur/jaar 

22. Literaire sociologie (OO) ........... A. BOLCKMANS 45 ·uur/jaar 
- ~ 

23.· Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0 ) .................. M. DEMAEYER 

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

25. Volkskunde _ (*/**) . ........... P. VANDENHOUTE 16-18 (1) 

26. Inleiding tot het wiskundig denken ..... R.DELANGHE 60 uur/jaar -

27. Esthetica van de literatuur (00) . ••• ' • ••• A. JANSSENS - 15-16% 

111. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

kritiek: Frans(*/**) ............ M. DE GR;EVE 15-16 

2. Oefeningen over de lectuur en de dictie : 
Frans .................... J. DE BRUYNE 30 uur/jaar I 

------- --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

, 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

- Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 . 

'-

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16 St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ Blandijnberg, 2 
--1----



-.1 
VI 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis der opvoedkunde 

3. Algemene methodenleer (0 ) • • • 

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

. F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse filologie 

Titularis maandag i dinsdag woensdag donderdag 
-

R. VERBIST 17-19(1) 

17-19(2) I K.DECLERCK 

A.GERLO 

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

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

I I 
Blandijnberg, 2 

17-19 .Blandijnberg, 2 

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 
Îf1iding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen voóraf 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 verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



.....,J 
0\ 

I 

-· 

I 

Leergangen 
--

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I (*) 
2. Inleiding tot de Germaanse fiologie 11 

a) Taalwetenschap(**) ............ 
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 (*+* *) ............... 
5a. 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(*+**) ....... 
7. Inleiding tot de voornaamste moderne 

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

wijsgerige stelsels (**) ............ 
.te tekens : zie p. 34. 

~ 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse fllologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

-
G. DE SMET 16-17 Blandijnberg, 2 

lü-12 \. 

V. VANACKER {1) Blandijnberg, 2 
A. VAN ELSLAND ER 1ü-12 (2) Blandijnberg, 2 

14-15 Vl 
(**) 

1()1/z-12 1()1/2-12 
V. VANACKER (*) (-) (**) Blandijnberg, 2 , 
A. DEPREZ (* *) 9-1()1/2 
A. VAN ELSLANDEk (*) (-) Blandijnberg, 2 

lQl/z-12 - 1()1/z-12 
R. DEROLEZ (**) (*) (-) Blandijnberg, 2 

14-15% 14-15% 
W. SCHRICKX (**)(-) (*)(-) _ Blandijnberg, 2 

14-15% 9-1()1/2 
G. DESMET (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

15%-17 14-lSVz 
E. VERHOFSTADT (**) (-) (*) (-) Blandijnberg, 2 

15Vz-17 
A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

14-15Vz 
A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 14-15Vz - Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 8V2-10 . . Blandijnberg, 2 



-~--·-- -·--

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 
- . -·--- . --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag J!!ijdag zaterdag Plaats 

Sb. Psychologie(**) ............... W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, 2 · 

Sc. Logica(**) ................. L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

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

Se. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) ... A. lANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Sf. ·wijsbegeerte van de Moderne Tijden (**) .. R. BOEI:IM 17-1S Blandijnberg, 2 

Sg. Hedendaagse wijsbegeerte (**) E. VERMEERSCH Slfz-10 
.... 

Blandijnberg, 2 ....... 
.. Twee ·cursussen naar keuze uit 9 : 

9a. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

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

I 

9b. Geschiedenis van de Angelsaksische 
wereld (00) ................. R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

9c. Geschiedenis van de Duitssprekende 
landen .(00) ................. W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

-
9d. Geschiedenis van de Scandinavische 

landen (00 ) ................. A. BOLCKMANS 1Q-11 Blandijnberg, 2 

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

10. Ov~rzicht van de geschiedkundige kritiek(*) W. PREVENIER 9-10 
. . 

Blandijnberg, 2 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



-....) 
00 

I 

-· 

Leergangen 

I 

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

het Nederlands, met oefeningen(*+**) 

2. Overzicht van de Nederlandse 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 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -
.; 

-
Aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie 

I 

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

-
14-15% 

. ' (**) 
90u. 10%-12 10%-12 -

V.VANACKER 90u. (*)(-) (**) Blandijnberg, 2 

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

A. VERHULST 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 
-

90u. 10Vz-12 10%-12 
R.DEROLEZ 90u. (**)(- ) {*)(-) 

., 
Blandijnberg, 2 

90u. 14-15Vz 14-15% 
W. SCHRICKX 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

r-
R. VAN CAENEGEM 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

--90u. 14-15% -9-10% 
G: DE SMET 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

90u. 15Vz-17 14-15% ... 

E. VERHOFST ADT 90u. (**)(-) (*)( -) Blandijnberg, 2 
I 

W. PREVENIER 30u. 9-10 Blandijn berg, 2 I 

t 

90u. 15%-17 
Blandijnberg, 2 I A. BOLCKMANS 90u. (- ) 

90u. 14-15Vz 
I 

A. BOLCKMANS 90u. (-) _, Blandijnberg, 2 j 

' 
. I 

A. BOLCKMANS 30u. lü-11 ' Blandijnberg, 2 
-- ------- ----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 



-...l . 
\0 

I 

.... 

Leergangen 

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

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 twee Germaanse 

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

2a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Nederlands, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Nederlands 
(*+**) .................... 

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

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

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

of 
3a. 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 ....... ' ........... 

of 
4a. Grondige taalkundige studie van het mo-

derne Duits, met inbegrip van de histo-
_--~he spraakkunst van het Duits(*+**) 

~ 

FACULTEIT VAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE ... 

Licentie in de Gennaanse filologie (2 jaar studie) -
- ' / 1 

Titularis maandag dinsdag l-VOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 

L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. lANSSENS 14-15% Blanqijnberg, 2 

-

"t 
9-lOVz . -

V. VANACKER 9-lOVz (*) (**) Blandijnberg, 2 

V. VANACKER 15%-17 Blandijnberg, 2 
A.DEPREZ -
A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 
A.DEPREZ 
A. VAN ELSLAND ER 14-151/z Blandijn berg, 2 

~ -
--

R.DEROLEZ 9-10% Blandijnberg, 2 

R.DEROLEZ 9-101/z Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 9-l<Vh Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 151/z-17 ~ Blandijnberg, 2 

G.DESMET J L __ --------
1()1/1-12 Blandijn berg, 2 



00 
0 

I 

-

·--
Leergangen 

- - ·-

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

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

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

Sa. Grondige taalkundige studie van een moderne 
Scandinavische taal, met in begrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi-
navische taal(*+**) . . . .......... 

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

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

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

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

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

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

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

Nederlands, met in begrip van de historische 
spraakkunst van het Nederlands(*+**) ... 

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

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Gt:rmaanse fdologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

.. 
('" 

G. DE SMET 10%-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 10%-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 10%-12 Blandijnberg, 2 

-

A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 4S uur/jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 10%-12 Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 11-12% Blandijnberg, 2 

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

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

I 

' 9-10% 
V. VANACKER 9-HV/2 (*) (**). Blandijnberg, 2 

V. VANACKER 15Yz-17 Blandijnberg, 2 



-

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Gemiaanse filologie (2 jaar studie) - - -- --

- -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9a. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels(*+**) ..... R.DEROLEZ 9-lOYz Blandijnberg, 2 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (*+**) · 'of· · · · · · · · · · · · · R.DEROLEZ 9-lOYz Blandijnberg, 2 

1 Oa. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Duits, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Duits(*+**) ...... G. DE SMET lOV:z-12 Blandijnberg, 2 

lOb. Grondige taalkundige studie van Duitse ' 

teksten(*+**) · 'of· · · · · · · · · · · · · G. DE SMET lOV:z-12 Blandijnberg, 2 

00 lla. Grondige taalkundige studie van een moderne -
Scandinavische taal, met in begrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi-
navische taal(*+**) ............. A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijn berg, 2 

11 b. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een. Scandinavische taal (*+* *) ...... A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-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 14-15Yz Blandijnberg, 2 

12b. Grondige literaire studie van Nederlandse A.DEPREZ 

• teksten(*+**) · 'of· · · · · · · · · · · · · A. VAN ELSLAND ER 14-15Yz Blandijnberg, 2 

13a. Grondige studie van de Engelse letterkunde 
(*+**) .................... W. SCHRICKX 9-lOYz Blandijnberg, 2 

13b. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten(*+**) · 'of· · · · · · · · · · · · · W. SCHRICKX 15Yz-17 Blandijnberg, 2 

14a. Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(*+**) .................... E. VERHOFST ADT lOV:z-12 Blandijnberg, 2 

I - - -------'----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN DE WIJSBEGEERTE 
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Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 
, 

Leergangen Titularis maandag dinläag woensdag danderdag 

14b. Grondige literaire studie van Duits(( 
. teksten (*+**) . . . . . . . •\ . . . . . . . 

of 
E. VERHOFST ADT 10%-12 

15a. Grondige studie van een Scandinavische 
~ 

. letterkunde(*+**) ............. A. BOLCKMANS ·-
10%-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. Problemèn uit de moderne taalkunde, met 
oefeningen (00) ............... W. COUVREUR 45 uur/jaar 

16c. Toegepaste taalkunde (00) .......... R.DEROLEZ 10%-12 
16d. één van volgende keuzecursussen : ·~ 

1) Vergelijkende spraákkunst der Indo-
germaansetalen (oo) · ..•....•... W. COUVREUR 11%-13 

2) Grondige studie van een Oudgermaan-
se taal 
a) Gotisch (0 ) ............... W.COUVREUR 

b) Oudengels (*/**) ........... R.DEROLEZ 10%-12 
c) Oudhoogduits (*/**) ......... G. DESMET 45 uur/jaar 
d) Oudnoors (* /**) ............ R.DEROLEZ 9-10% 
e) Oudsaksisch (oo) ............ G. DESMET 45 uur/jaar 
f) Oudnederfrankisch (0 ) ......... G. DESMET 

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

b) Een Semitische taal .......... G. lANSSENS 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :.zie p. 34. 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
B~andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

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

14-15% Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 
St.-Pieterspl., 5 
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.. Leergarzgen 
-

c) Sumerisch (OO) ............. 
I 

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

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

II. ~URSUSSEN 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 (00

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ---
Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) -·· -

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. . -- I 

L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 

; 

--
A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 
A. VAN ELSLANDER .. 14-15% Blandijnberg, 2 
W. SCHRICKX 1()lh-12 Blandijnberg, 2 
A. BOLCKMANS 15%-17 Blandijnberg, 2 

-- - I 

' 
! - -· 

-· - '-
~ 

I ·. - =--

W.COUVREUR 15%-17 Blandijnberg, 2 

W.COUVREUR 11%-13 ·- Blandijnberg, 2 

' 
W. COUVREUR 14-15% 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. DE SMET 45 uur/jaar -

~J!dijnberg, 2 
---- - -- ---------- - -



00 
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I 

' 

Leergangen 

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

a) Deens(*+**) ................ 

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

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

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

sectie ................... 

• Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

-Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag ... dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- -- - . - - - - - -- -

V. VANACKER 14-15% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 10lh-12 Blandijnberg, 2 
I 

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 Blimdijnberg, 2 

J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

G. JANSSENS 16-17 St.-Pieterspl., 5 

L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 

-



00 
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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 ~an 
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 LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie - -- - .... -
. ... 

Titularis (I) maandag dinsdag wensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9-10Yz 
(**) 

V. VANACKER 90u. 9-10Yz (*) Blandijnberg, 2 

-V. VANACKER 90u. 15%-17 Blandijnberg, 2 

A.DEPREZ 
A. VAN ELSLANDER 90u. 14-15Yz Blandijnberg, 2 

A.DEPREZ 
A. VAN ELSLANDER 90u. 14-15Yz Blandijnberg, 2 

--

R.DEROLEZ 90u. 9-10Yz Blandijnberg, 2 

R.DEROLEZ 90u. 9-10% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 90u. 9-10% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 90u. 15%-17 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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Leergangen ~ 

.. 

C. Richting Duits 
1. Grondige taa1kundige studie van het 
- moderne Duits, met inbegrip van de 

historische spraakkunst van het 
- Duits (*+**) ........ ~ .... 

2. Gr9ndige taalkundige studie van 
Duitse teksten (*+* *) ........ 

of 
1' Grondige studie van de Duitse 

letterkunde(*+**) .......... 
2' Grondige literaire studie van 

Duitse teksten (*+* *) ........ 

D. Richting een Scandinavische taal 
1. Grondige taa1kundige 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 aan tal uren per cursus 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 
, 

Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ! Plaats 

~ 

I '( 

-

G .. DE SMET 90u. - 10%-12 . -,. Blandijnberg,' 2 
- -

G. DE SMET 90u. 10%-12 Blandijnberg, 2 

., 

E. VERHOFST ADT 90u. · 10'l2-12 Blandijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 90u. 10%-12 - - Blandijn berg, 2 
7 

,.,. 

-
-

; 

Blandijn berg, 2 A. BOLCKMANS 90u. 

A. BOLCKMANS 90u. Blandijnberg, 2 

...... 

A. BOLCKMANS 90u. 10%-12 Blandijnberg, 2 - -
-

A. BOLCKMANS 90u. ll-12Yz Blandijn berg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

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

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdflg. donderdag vrzïdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde ....... K. DE CLERCK 
I 

17-19(2) Blandijnberg, 2 

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

4. De bijzondere methode.nleer der vakken die 
voorkomen op het programma áer athenea, 
partim : G~rmaanse talen (Nederlands) (00) A. VAN ELSLAND ER 10-11 Blandijnberg, 2 

5. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : Germaanse Talen (Duits) ...... M. HOEBEKE 9-10 Blandijnberg, 2 

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

~ 

partim : Germaanse talen (Engels) ...... w·. SCHRICKX 12-13 Blandijn berg, 2 

7. De bijzondere methodenleer der vakken die -. - .... 
voorkomen op het programma van het 
technisch onderwijs : een Scandinavische taal ..._ 
partim : Zweeds . . . . . . . . . . . . . . . A. BOLCKMANS . 30 uur/jáar 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 openlxuir twee lessen geven over onderwerpen voo~af door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde fj.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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Leergangen 
-

1. Inleiding tot de moraalwetenschap .. . . 
2. Ethica(*+**) ........ . .... .. 
3. Oefeningen ethica(*+**) ......... 

4. Wereldbeschouwing, ideologie en 
denkvqrmen (**) ............ . 

5. Logica(**) ........... .. .. 
6. Oefeningen wijsgerige antropologie (0

) 

theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
oefeningen ............. . . 

7a. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (00 

7b. Encyclopedie van de wijsbegeerte(*) ... 

8. Psychologie (*) ............. 
9. Moraalpedagogiek . . . . . . . . . . . . 

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

of 
lOb. De algemene biologie en fysiologie 

van de mens met betrekking tot het 
gedrag, partim : neurologie(**) ..... 

Eén cursus te kiezen uit 11. : 
lla. Psychologie van het kind en van de 

adolescent(**) ............. 
11 b. De beginselen van de psychiatrie. en 

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

(! ) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis (!) maanda~ dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

N. (J. KRUITHOF) 60 u. Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 120 u. 9-11 Paddenhoek 

J. KRUITHOF 120 u. 10-12 Blandijnberg, 2 

N. (J. KRUITHOF) 30 u. 

L. APOSTEL 60 u. 16-18 Blandijnberg, 2 

N. (E . ~ 14-16 Blandijnberg, 2 
VERMEERSCH) 30 u .. 

N. (E. VERMEERSCH 45 u. 14-15V2 Blandijnberg, 2 

N. (R. BOEHM) 45 u. . 17V2-19 Blandijn berg, 2 

W. DE COSTER 60u. li-13 Blandijnberg, 2 

N . 60 u. 

H. GYSELS 30 u. 10-11 Led., 35 
---

H. VANDER 11-13 
EECKEN 30 u. (2) Led., 35 

9-11 (1) 
W. DE COSTER 6Ó u. 11-13 (2) Blandijnberg, 2 

A. EVRARD 60 u. Blandijnberg, 2 

voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 34. 
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I FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetenschap (2 jaar studie) , -

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

11c. Overzicht van de voornaamste N. (J. 
psychologische theorieen (**) I QUACKELBEEN) 30 u. 1Q-11 . 

••••• 0 

11d. Statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek(**) •• 0 ••••••• N. (H. PICARD) 60 u. 

12a. Overzicht van de geschiedkundige -
kritiek(*) • 0 ••••• - •••• 0 •• 0. W. PREVENIER 30 u. 9-10 

of. 
12b. Geschiedenis van de Nieuwste 

Tijden (00
) • 0 • 0. 0. 0 •• 0 ••••• R. VAN EENOO 30u. 

Twee cursussen te kiezen uit 13 : 
13a. De vormen van het religieus leven (00 ) .. N. (R. THIBAU) 30 u. 

13b. De sociologie(**) • 0. 0 ••• 0 •• 0. M. VERSICHELEN- -
TERRYN 

60 u. 11-13 

13c. Inleiding tot de economie (*) • 0 •• 0 • M.VAN 10Y2-12% 
MEERHAEGHE 30u. (1) 

13d. Inleiding tot de algemene 
rechtsleer ( *) ••••••••••••• 0 • W. CALEWAERT 30 u. 

13e. Inleiding tot de sociale en N. (A. VAN 
politieke leerstelsels (*) ......... BILSEN) 45 u. 14-15% 

13f. Overzicht van de wijsgerige stromingen N. (A. 
in de wereldliteratuur(*) •••••• 0 0 BOLCKMANS) 60 u. 11-13 

14. Twee cursussen te kiezen met goedkeuring 
van de examencommisie uit het programma -
van een universiteit. 

(! ) =totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 34. 

-

'" ' 

vrijdag zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

8Y2-l0% Univ., 8 . 
Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

9-10 Univ., 8 

Univ., 2 

I Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
"' 

--

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De metafysica (00) .............. L.APOSTEL 60 uur/jaar 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte, partim : 
Oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS 9-11 

3. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 
a) partim : moderne tijden (0 ) ........ R. BOEHM 17-18 

b) partim : hedendaagse tijden (00) ..... E. VERMEERSCH 17-18 

4. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
moderne tijden (0°) R. BOEHM - 60 uur/jaar ............. 

5. Kritische ontleding van een ethisch ·werk (0 ) J. KRUITHOF 16-17 

6. Grondige studie van vraagstukken uit de 
ethica (0 ) .................. J. KRUITHOF 14-15 

7. De bijzondere moraal (0 ) . ......... J. KRUITHOF 

8. De moraalpedagogiek (*+**) . . . . . . . . N . 1 0-12(1) 
-

9. De differentiële en persoonlijkheids-
psychologie (*+**) .......... . .. W. DE COSTER 9-10 

10. De techniek van de sociale gevalstudie, met 
praktiséhe oefeningen (00 ) .......... G. DE BOCK 16-19(2) 

11. De grondige vraagstukken betreffende 
religieus leven en moraal (*) ......... N. (R. THIBAU) 60 uur/jaar 

12. De biologie en de menselijke gedraging, 
partiro : neurologie (*) ........... H. VANDER EECKEN 16-18(2) 

13. De biologie en de menselijke gedraging, 
partiro : de algemene biologie (*) ...... L. DE CONINCK 30 uur/jaar 

14. Grondige vraagstukken van de sociologiejin 
verband met de moraal {00) ......... J. KRUITHOF 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. · 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

16-18 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

.. Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijn berg, 2 



FACULTEIT VAN DE LEITEREN 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 
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) .......... N. (J. NENQUIN) 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
partim : biologie(*) ............. R. CLIQUET 17-18(2) Blandijnberg, 2 

\0 17. De schoonheidsleer (00) N. ~ 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 ........... 
II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste twee vakken te kiezen onder de -
volgende: -

1. Oefenin:gen over vraagstukken uit de wijs-
begeerte, partim : logica (* /**) ....... L.APOSTEL 60 uqr/jaar Blandijnberg, 2 

2. De gron<Jige studie van vraagstukken uit de 
zielkunde(*/**) ............... P. GHYSBRECHT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

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

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

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

6. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving(*/**) .......... J.QUA~KE~BEEN ___ 10-11 9-10 Coupure, 160 

-----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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Leergangen 

7. De grondige vraagstukken uit de geschiedenis 
der opvoedkunde 1e deel (0 ) 4 ••••••• 

2e deel (00) ................. 
8. Grondige vraagstukken uit de psychologische 

en experimentele pedagogiek, met inbegrip 
van de sociaal pedagogische as peeten (* /**) 

9. De infinitesimaalrekening en de beginselen 
der waar~chijnlijkheidsrekening (* /**) . . . 

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

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

partim : .................. 
partim: ................... 

11. De experimentele psychologie (* /**) .. . . 

12. Algemene taalkunde (* /**) ......... 

111. - 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 
voorwerp niet waren van een proef. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 

~ 

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 

G. CROMBEZ . 30 uur/jaar 

N. 10-12 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 10-12 Blandijnberg, 2 

J. EVERAERT }~:H Blandijnbérg, 2 M.BAELDE 

R. VAN EENOO 
11-13 Blandijnberg, 2 

H. BAL THAZAR 

W. DE COSTER 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

W. COUVREUR I 15-16 I Blandijnberg, 2 

~ 

I 



\0 
w 
I 

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 : moraal . . . . . . . . . . . . . 

-

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 

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

R. VERBIST 17-19 (1) 

K. DE CLERCK 17-19 (2) 

A.GERLO 17-19 

30 uur/jaar 
N. 

Plaats " 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg; 2 

Blandijnberg, 2 

Atheneum
Lyceum 

Blandijnberg,. 2 

Niemand lam zich aanmelden voor d(t 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. 34. 
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\0 
~ 

I 

Leergangen 

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

(Baby Ionisch-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 

.M:odern 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 
Modern Japans ............... 

2. Inleiding tot de studie van de Oosterse filolo-
gie, één partim te kiezen uit : 

a. Assyriologie (**) ........ . ...... 
b. Egyptologie (* *) ................. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse fdologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensda~ donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
8-10(*) 8-9(*) 

L. DE MEYER 10-12(**) 9-10(**) St.-Pieterspl., 6 
14-16(*) 11-12(*) 

H. DE MEULENAERE 16-18(**) 10-11(**) St.-Pieterspl., 6 

G. JANSSENS 17-19(* *) 17-18(**) 15-18(*) St.-Pieterspl., 6 
8-9(**) 8-10(*) 8-9(*) 

M. PLANCKE 1 0-12(* *) . -St.-Pieterspl., 5 

G. JANSSENS 14-17(**) 10-13(*) 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 Blandijn berg, 2 
I 

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 



- I 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

c. Arabistiek (*) .............. M. PLANCKE 9-10 

d. Hebraistiek (0 ) .............. G. lANSSENS 17-18 -
e. Indologie (0 ) ............... 1. DELEU 14-15 

f. Sinologie en Japanologie (00 ) . . . . . . N . 10-11 

3. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(*/**) ... · . ................ W. PREVENIER 9-10 

4. De algemene geschiedenis van Azië (00) .. ·- A. SCHARPE 17-19(1) · 

5. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
één partiro te kiezen uit : 

a. het oude Nabije Oosten (0 ) ....... L. VANDEN BERG HE 10-11 

b. de Islamwereld (* /**) ........... M. PLANCKE 11V2-12V2 

• c. Centraal- en Zuid-Azië (0
) ......... A. SCHARPE 17-18 

d. Oost-Azië : oud (00
) . . . . . . . . . . . N . 11-11% 

nieuw(00 ) .......... D. ELLEGIERS 9%-11 (15 uur/jaar) 

6. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Historis~h overzicht uit de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ........... 1. KRUITHOF 8%-10 

b. Logica(*/**) .............. L.APOSTEL 16-17% 

c. Ethica(*/**) .............. J. KRUITHOF 11-12% 

d. Wijsbegeerte der Oudheid (00) ...... A. lANSSENS 8%-10 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen .... A. JANSSENS 45 uur/jaar 
--- ------ - - ----- ----- ---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 34.· 

zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg~ 2 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 4 

St-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 

~ 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
-



\0 
0"1 

I 
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~ 

Leergangen 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
(* /**) .................. 

g. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) ... . 

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 ) ..... . ..... 

9. Begrippen van fonetica (0 ) .... . ... ' 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Kandidatuur in de Oosterse filologiè (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

I 
E. VERMEERSCH 17-18% Blandijnberg, 2 

--
A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 

; 

H. VAN LOOY \ 16-18(1) Blandijnberg, 2 

W. COUVREUR 45 uur/jaar Blandijn berg, 2 
-

M. HOEBEKE 30 uur/jaar Blandijn berg, 2 I 

' -
; 

" 

I 

I 

~ 

.. 
-· 

-
' 
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Leergangen -
1. ' Grondige studie van één of beide in de 

kandidatuur gekozen talen en hun 
literatuur : 
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. 34. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 
'\. 

Titularis 
I 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

--
~ 

~ 

10.12 
L. DE MEYER 14-16 St.-Pieterspl., 6 

8-10 
H. DE MEULENAERE 10-12 - St.-Pieterspl., 6 

W.COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen Blandijnberg, 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 I ' 16-17 Blandijnberg, 2 

--, 

Blandijnberg, 2 I. DELEU 10.12 

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 _L._St.-Pieterspl, 5 



\0 
00 

I 

2. 

~ 

Leergangen 
-

Inleiding tot de studie van een derde, niet 
in de kandidatuur gekozen taal te kiezen 
onder de volgendé : 
a. Inleiding tot de studie van het 

Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch) {* /**) 

b. Inleiding tot de studie van het 
Oudegyptisch {*/**) ........... 

c. Inleiding tot de studie van het 
Kla-ssiek Arabisch{*/**) .... ...... 

d. Inleiding tot de studie van het 
Modern Arabisch{*/**) ......... 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws {* /**) ............ 

f. lnleid:ing tot de studie van het 
odmdisch {*/**) ........ ..... 

g. Inleiding tot de studie van het 
Middel- en Nieuwindisch {* /* *) ..... 

h. Inleiding tot de studie van het 
Tochaars {*/**) ............ . 

i. Inlfiding tot de studie van het 
Klassiek Otinees {* /**) . . . . . . . . . 

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 ) ............... 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WDSBEGEERTE 
., · ~ 

~icentie 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.JANSSENS 10-13 St.-Pieterspl., 6 

A. SCHARPE 9-11 11-12 Blandijnberg, 2 

J. DELEU 9-12 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 
-----



\D 
\D 

I 

' 
-

Leergangen 

m. Inleiding tot de studie van het 
Hettitisch ................ 

n. Inleiding tot de studie van het 
Sumerisch (*) ·. .............. 

o. Inleiding tot de studie van het 
Perzisch (0 ) ............... 

p. Inleiding tot de studie van Bahasa 
Indonesia (Maleis) (00 ) .......... 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één 
partiro te kiezen uit : 

a. Het oude Nabije Oosten (00 ) ....... 
en 

Kunstgeschiedenis en archeologie van 
het Oude Nabije Oosten (*/**) ..... 

b. De Islamwereld (00 ) ........... 
c. Centraal- en Zuid-Azië (0 ) ........ 
d. Oost-Azië: Oud -(*/**) . . . . . . . . . 

en 
Oost-Azië : Nieuw (0 ) .......... 

4. De maatschappij en de instellingen van het 
Oosten, één partiro te kiezen onder de 
volgende: 
a. Het Oude Nabije Qosten : 

West-Azië (00 ) .............. 
en 

Egypte (00 ) ............... 
b. De Islamwereld (00) ........... 
c. Centraal- en Zuid-Azië (00 ) ....... 
d. Oost-Azië (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 
- - -. -- - ---- _;;.. 

I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W.COUVREUR 
/ 

60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen Blandijnberg, 2 

9-11 
L. DE MEYER 16-17 St.-Pieterspl., 6 

L. VANDEN BERG HE 9-12 Blandijnberg, 2 

~ 

G. lANSSENS 13-16 St.-Pieterspl., 6 

-

L. VANDEN BERGHE 11-12 Blandijnberg, 2 

L. VANDEN BERGHE 10-12 Blandijnberg, 2 

M. PLANCKE 10-13 -~ - ,.. St.-Pieterspl., 5 

W.COUVREUR 90 uur/theorie Blandijnberg, 2 

N . 8%-10 St.-Pieterspl., 4 

D. ELLEGIERS 8-9Y2 St.-Pieterspl, 5 

L. DE MEYER 15-16 St.-Pieterspl., 6 

H. DE MEULENAERE 14-15 St.-Pieterspl., 6 

M. PLANCKE 14-16 St.-Pieterspl., 5 

J. DELEU 14-16 Blandijn berg, 2 

N . 10-12 St.-Pieterspl., 4 



...... 
0 
0 

I 

-

Leergangen 

5. Literatuur- en taalweten~hap, één cursus 
naar keuze uit : 
a. Theoretische literatuurwetenschap (0

) ••• 

b. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
·- germaanse talen en inzonderheid van het 

Grieks en het Latijn : Indogermaans 
gedeelte (00) ••••••••••••••••••••••• 

- c. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : Klassiek 
gedeelte (0 ) . . ·-· ................... 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamito-
- Semitische talen (00

) ................ 
e. Problemen uit de moderne taalkunde 

met oefeningen (00
) ••••••••••••••••• 

Cursus(sen)'naar keuze (na goedke~ring 
door de examencommissie) waarvan het onderwijs 
(samen) ten minste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : -

a. Etnologie , .................... . ... 
b. Semitische epigrafie (0 ) ••••••••••• : •• 

c. De pale.ografie der Islamtalen (00) . ..... 
d. De sociologie der moderne Islam-

staten (00) ........................ 
e. De Europese kolonisatie in Aziê (0 ) ..... 
f. Fonologie (00) ..................... 

- hetzij uit het licentieprogramma 
:. , van een universiteit. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

- , 

FACULTEIT VAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) - ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
"" 

A. VAN ELSLAND ER 14-15V2 B'landijnberg, 2 

. -
- -. 

W. COUVREUR 
_, 

11%-13 Blandijnberg, 2 

I 

A. SCHARPE 10-11 V2 Blandijnberg, 2 

G. JANSSENS 10-11% St.-Pieterspl., G 

W. COUVREUR 14-15% Blandijnberg, 2 

-

P.J. VANDENHOUTE 14-16 (1) St.-Hubertusstr., " 
G. JANSSENS 30 uur theorie St.-Pieterspl., 6 
M. PLANCKE 11V2-12% St.-Pieterspl., 5 

' 

M. PLANCKE 16-17 St.-PieterspL, 5 
J. EVERAERT 30 uur theorie Blandijnberg, 2 
M. HOEBEKE 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

I ·- --



~ 

~ -
FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

" " - ~ 

Kandidatuur in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

-
...... Leerlangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
1. Encyclopedie van de Russische filologie (* *) J. LOTHE 16-17 St.-Pieterspl., 6 . 

2. _ Encyclopedie van de Oudslavische 
filologie (00) .......... , .............. F. VYNCKE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

3. Begrippen van fonetica (0
) .............. M. HOEBEKE 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

4. Inleiding tot de taalkundige studie van het 11-13(*)" oefeningen 
Russisch (*+**) ....................... 1. LOTHE 14-16(**) 1ü-12(*) 9-11(**) oefeningen St.-Pieterspl., 6 

5. Overzicht van de Slavische letterkunden .... 
partiro: Russische letterkunde(*+**) . ..... J. LOTHE 16-17 St.-Pieterspl., 6 

0 
partiro : overige Slavische letterkunde (00) .. F. VYNCKE 16-17 St.-Pieterspl., 6 · 

....... 
6. Inleiding tot de taalkundige studie van het (22% uur theorie + 22Vz prak. oef./jaar) 

Oudslavisch (*+**) .................... F. YYNCKE 9%-11(*) 9Vz-11(* *) 
~ (1) (1) St.-Pieterspl., 6 

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

8. Een cursus naar keuze uit : I 

a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

!. wijsgerige stelsels (0 ) .......... ...... J. KRUITHOF 8Vz-10 Blandijnberg, 2 

b. Psychologie(**) ................... W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

c. Logica(**) . ...................... L. APOSTEL 16-17Vz Blandijnberg, 2 

d. Ethica(**) ........................ J. KRUITHOF 11-12Vz Blandijn berg, 2 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. (1) =eerste halfjaar 



, 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Slavische fllologie (2 jaar studie) 

-- Leergangen - -- ... - -- Titularis maandag C/insdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f. Wijsl_:>egeerte van de Moderne Tijden(**) R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (* *) ...... E. VERMEERSCH - 17-18% Blandijnberg, 2 

9. Geschiedenis van Byzantium (00} ...... E. VOORDECKERS - 11-12 St.-Pieterspl. , 5 

10. Geschiedenis van de Slavische volkeren (0 ) F. VYNCKE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

i 1. Overzicht van de geschiedkundige kritiek (*) W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

-0 
N 

~ 

I 

-. 
I .. -

":" I 

- I 

-

Voor de verklaring van de gebrvikte tekens: zie p. 34. 



FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavisc~e filologie (2 jaar studie) 
: -

Leergangen Titularis maandag dinsdag -woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Logica en taalwetensc~~ (00
) L.APOSTEL 

I 

30 uur theorie Blandijnberg, 2 ........ 
Esthetica van de literatuur (00) ....... A. lANSSENS 14-15Yz Blandijnberg, 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 14-16 ' St.-Pieterspl., 6 

3. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Russisch, met inbegrip van de historische - spraakkunst van het Russisch(*+**) ..... J. LOTHE 10-12 ~ St.-Pieterspl., 6 

0 
w 
I 

4. Grondige studie van de Russische 
letterkunde(*+**) ............. J. LOTHE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

5. Grondige literaire studie van Russische 
teksten(*+**) ................ J. LOTHE 14-16 1(}.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 
St.-Pieterspl., 6 Slavische talen (0

) .............. F. VYNCKE 16-17 

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

literaturen (00 ) ............... W. THYS 16-17 (1) Blandijnberg, 2 
I 

9. Taalkunde 
partim : algemene taalkunde (0 ) ....... W.COUVREUR 45 uur theorie Blandijnberg, 2 

partim : vergelijkende spraakkunst der -Indo-Germaanse talen (00) .......... W.COUVREUR llYz-13 Blandijnberg, 2 
of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



\ 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 
•k 

Leergangen i Titularis 11Ulandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Literatuurwetenschap . 
partim : theoretische literatuur- ~ 

wetenschap (0 ) 
. . 

A. VAN ELSLAND ER 14-15V2 Blandijnberg, 2 ....................... 
partim : literaire sociologie (0 0) ••••••••••• A. BOLCKMANS 15Y2-17 Blandijnberg, 2 

10. Cultuurgeschiedenis van de ~ 

Slavische volkeren (0 ) .................. F. VYNCKE 16-18 St.-Pieterspl., 6 

11. Cultuurgeschiedenis van 
Byzantium (00) ....................... E. VOORDECKERS 9-11 St.-PieterspL, 5 

-0 

Cursus(sen) naar keuze (na goedkeuring 
door de examen commissie) waarvan het / -

~ 

I 
onderwijs (samen) tenminste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 
a. Instellingen van Byzantium (0 ) ••••••••• E. VOORDECKERS 9-11 St.-Pieterspl., 5 

b. Fonologie (00) .............. N. (M . .HOEBEKE) 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

c. Middeleeuws-Griekse taal en letterkunde R. THIBAU 60 uur theorie Blandijn berg, 2 

d. Nieuw~riekse taal en letterkunde ...... R. THIBAU 60 uur theorie - Blandijnberg, 2 
I 

e. Moderne Roemeense taal en 
... 

letterkunde (0
) ••••••••••••••••••••• L. MOURIN " 60 uur theorie Blandijnberg, 2 

- hetzij uit een licentieprogramma 
van een universiteit. , I 

'· ' 
I 

I 

I r 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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4. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Slavische filologie 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

De geschiedenis der opvoedkunde . . . I K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 
--
Algemene methodenleer (0 ) . ...... ; .I AGERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

I I 
Bijzondere methodenleer der vakken die . 16-17 I I 

voorkomen op het programma van het tech- theorie (OO) 
nisch onderwijs : Russisch .......... IJ. LOTHE didactische oefeningen (*+**) I ~ I I St.-Pieterspl., 6 

\ 

Niemand klln zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedw:ende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methodenleer, 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 rijkstechnisçh onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met het .examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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- F ACUL TElTVAN DE LEfTEREN EN WUSBEGEERTE I 

Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

T 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

-
1. Eén cursus naar keuze uit : 

, 

a. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0 ) ...... · ..... J. KRUITHOF 8Yz-10 Blandijnberg, 2 

b. Logica ( * /* *) ............... L.APOSTEL 16-17Yz Blandijnberg, 2 

c. Ethica(*/**) · ............... J. KRUITHOF 11-12V2 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 
I 

talen (00) .................. J. JACOBS 15%-16Y2 - St.-Pieterspl., 5 
0\ 

. I 
3. Inleiding tot de studie van de Negr<r 

Afrikaanse talen (0 ) ............. J. JACOBS f 15%-16V2 St.-Pieterspl.·, 5 

4. Inleiding tot het linguïstisch onderzoek op < 

het terrein (00
) ............... J. JACOBS 16Yz-17%(2) St.-Pieterspl., 5 

5. Inleiding tot de studie van het moderne 
Swahili(*+**) ................ M. VAN SPAANDONCK 

(30 uïr theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 1ü-12(*) 
. 1 

1
14-16(**> St.-Pieterspl., 4 

6. Inleiding tot de studie van het Tshiluba (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./iaar) 
(*+**) .................... J. JACOBS 1ü-12(**) 14-16(*) St.-Pieterspl., 5 

7. Inleiding tot de traditionele en moderne 
literaturen van Negr<rAfrika (0 ) ....... J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

8. Inleiding tot de Swahili literatuur (0
) .... M. VAN SPAANDONCK 1ü-12(1) Blandijnberg, 2 

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

10. Inleiding tot de geschiedenis vàn Afrika {00
) H. BURSSENS 16-18 (2) St.-Pieterspl.-, 4 

11. De Europese kolonisatie in Mrika (0
) .... J. EVERAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. De bijzondere geschiedenis van Azië, 
partim : de Islamwereld ........... M. PLANCKE 11 Y2-12% St.-Pieterspl., 5 

'---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. · 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Kandidatuur in de Afr~aanse geschiedellis en filologie (2 jaar studie) 

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

13. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(*/**) .......... · .......... I W. PREVENIER 

14. Inleiding tot de etnologie(*+**) ...... I P. V ANDENHOUTE 

15. Inleiding tot het etnografisch onderzoek op 
het terrein (00) ••••••••••••••• I P. V ANDENHOUTE 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse 
etnologie (0 ) • • • : • • • • • • 

17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
Afrika (00 ) • • • • • • • • • • • • • 

18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst (0 ) 

19. Inleiding tot de praehistorie van Afrika 

• • • I H. BURSSENS 

... H. BURSSENS 

H. BURSSENS 

J. NENQUIN 

Voor de verklaJing van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

I ~ 

9-10 

14-16(2) 

16-17(2) 

16-18(1) 

16-18(1) 

16-18(2) 

10-12 

\ 

·: 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 4 

Blandijn berg, 2 
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FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
- -

A. Richting: geschiedenis 

1. Etnologie (*+**) ................ P. VANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 
'-

2. Etno-religie (0 ) ............... P. V ANDENHOUTE 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etnische kunst {0 ) ................. P. V ANDENHOUTE "10-12(1) St.-Hubertusstr., 2 

4. Etno-linguïstiek toegepast op 
. Oost-Afrika (00 ) ............... M.VANSPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 

-0 
00 

I 

5. Etno-linguïstiek toegepast op 
Centraal-Afrika (00) .............. J. JACOBS 14-15 St.-Pieterspl.., 5 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika (*+.**) ... H. BURSSENS 17-19 St.-Pieterspl., 4 

7. De plastische kunsten van Afrika(*/**) ... H. BURSSENS 10-12 St.-Pieterspl., 4 

8. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (O) ............... J. JACOBS 14-15 St.-Pieterspl., 5 

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

10. . Economische en sociale geschiedenis van 
de nieuwe tijden : koloniale wereld (0 ) ... J. EVERAERT 10%:-12 Blandijnberg, 2 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de 
19e en 20e eeuw (oo) · ............ W.BRULEZ 11-12Y2 Blandijnberg, 2 

,12. Politieke problemen van de nieuwe 
staten ..................... A. VAN BILSEN 11-12% Univ., 8 

13. Praehistorie van Afrika J. NENQUIN 14-16 Blandijn berg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE -

. Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) -
- -.. 

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

14. Cursussen naar keuze : Drie door de exami-
nandus met goedkeuring van de ·examen-
commissie gekozen cursussen, waarvan ten 
minste één uit het leerplan van. de betrokken 
sectie en de overige uit de leerplannen van 
een universiteit ... 

B. Richting: filologie 

1. Logica en taalwetenschap (0 0) ........ L.APOSTEL 30 uur theorie Blandijnberg, 2 
of 

Esthetica van d~ literatuur (00) ....... A. JANSSENS 14-15% (30 uur/jaar) Blandijnberg, 2 
· of 

Een ander wijsgerig vak, doch met -0 
\0 

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. lnleiding'tot de studie van een andere 
negro-Afrikaanse taal ............ J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* /* *) .......... G. 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 14-15 St.-Pieterspl., 5 

6. De historische studie van 
Swahiliteksten (00) ............. M. VAN SPAANDONCK 16-17% St.-Pieterspl., 5 

7. De historische en vergelijkende studie 
der negro-Afrikaanse talen (00) ....... J. JACOBS 1(}i2 St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 
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F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE ,, 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Vergelijkende studie van dè 
Swahili-dialecten (* /* *) ........... M. VAN SP AANDONCK 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 : 
a. Algemene taalkunde (0 ) .......... W.COUVREUR 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

b. Problemen uit de moderne taalkunde (00) W.COUVREUR 14-15% Blandijnberg, 2 

-I c. Etno-linguïstiek toegepast op 
Oost-Afrika (00) ... . .......... M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) St.-Pieterspl., 5 -0 d. Etno-linguïstiek toegepast op 

I Centraal-Afrika (Oo) ............ 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 spraakkunst der 
Indo-germaanse talen (00) ......... W.COUVREUR 1Ph-13 Blandijnberg, 2 

g. Vergelijkende studie der moderne 16-17(1) 
literaturen (00) ...... ........ .. W. THYS 12-13(1) Blandijnberg, 2 

h. Theoretische literatuurwe~enschap (0 ) A. VAN ELSLAND ER . 14-15% Blandijnberg, 2 

i. Literaire sociologie (0 0) .......... 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 ; 
sectie en de overige uit de leerplannen van 
een universiteit 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



..... ..... 

~\ 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Afrikaanse geschiedenis en filologi~ 

Leergangen Titubris '!"l'lndag I dinsdag I "d'(Jensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. Bijzondere methÓdenleer der vakken die voor
komen op het programma van het hoger 
secundair onderwijs, algemeen vormend en 
technisch onderwijs en normaalonderwijs : 
culturen van ontwikkelingsgebieden, partiro : 
Afrika .. , ................ . 

K. DE CL~RCK 17-19 (2) 

A.GERLO 17-19 

M. VAN SPAANDONCK 30 uur/jaar (later te bepalen) 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

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

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Vrije leergangen 
. 

Leergangen Titularis (*) Dagen en Uren Plaats 
-- - ·- -- - - - -

) 

1. Inleiding tot het Nederduits ......... G. DESMET 30 u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

2.· Speciale cyclus postgraduate onderwijs M. BAELDE 
in de rekurrente geschiedenis ........ R. VAN EENOO . 75 u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

l 
W. PREVENIER (00) 

3. Nederlandse toponymie ............ M. GYSSELING 45 u. Dinsdag : 17-18% Blandijnberg, 2 

4. Historische demografie ........... C. VANDENBROEKE 30 u. Dinsdag : 16-17 Blandijnberg, 2 

5. Bibliotheek gesChiedenis . . . . . . . . . . . A.DEROLEZ 30 u. later te bepalen (1) Centrale Bib. 

- . 6. Kerkgeschiedenis van de 
N Middeleeuwen ................ L. MILIS 30 u. later te bepalen (2) Blandijnberg, 2 
I 

7. Initiatiecursus elementair klassiek G. SANDERS (0) 2 uur/week van oktober tot maart Blandijnberg, 2 
en/ of Middeleeuws Latijn .......... J. VEREMANS dag en uur later te bepalen 

8. Inleiding tot de studie van het Turks .... M. VAN DAMME 30 u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

8'. Praktische oefeningen ............ M. VAN DAMME 30 u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

(0) 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 waarvan het 

prográmma'een basiskennis van het klassiek enfofmiddeleeuws Latijn veronderstelt (bv. historici mediëvisten, romanisten); 
b} ofwel voordien geen Latijn hebben gestudeerd, maar die oordelen dat f!en elementaire kennis van het Latijn nuttig zou zijn voor de door 

hen gekozen universitaire studie {bv. bepaalde germanisten, kunsthistorici); 
c) ofwel reeds ~atijn hebben gestudeerd, maar die hun kennis van het klassiek Lat-ijn 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. 

roo; Voorbehouden aan de houders van het diploma van licentiaat in de letteren en wijsbegeerte, groep: geschiedenis of van licentiaat in de geschiede-
nis of van een diploma van licentiaat dat de houdergerechtigt in het middelbaar onderwijs geschiedenis te geven. 

(*) =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 
- Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijden 

Licentie 

Richtingen : - Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie (corresponde
rende richting in de kandidatuur : "Oudheid") . 

__, Archeologie van het Nabije Oosten (corresponderend~ rich
ting in de kandidatuur : "Oudheid") 

- Plastische kun&ten (corresponderende richting in de kandi
datuur: "Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden") 

- Etnische kunst (corresponderende richting in de kandida
tuur : "Oudheid") 

- Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur : 
"Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden"). 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Tot de kandidatuur : 
a) 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 : 

e) Zie B.I. p. 8 : toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 

- 113 -
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1 o) een opstel in het Nederlands; 
2o) een opstel in het Frans; _ 

30)vertalmgen uit twee vreemde talen (te kiezen ond~r · Latijn, 
Engels, Duits, Italiaans, Spaans); 

4°) een ondervraging over geschiedenis (een grondige kennis van de 
algemene en van de vaderlandse geschiedenis : cf. leerplan van het 
hoger secundair onderwijs - zal worden vereist); 

·e) degenen "die het bewijs leveren dat zij met goed gevolg studiën gedaan 
hebben" die door de Raad van Beheer, op eensluidend advies van 
genoemd Hoger Instituut, gelijkwaardig worden geacht met die welke 
hierboven sub a, b, c of d worden vermeld." 

- Tot de licentie : de houders van het kandidaatsdiploma; 
- Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : degenen die de 

graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het doctoraat : degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 
-- Tot het speciaal doctoraat : de houders van het- overeenstemmend 

doctorsdiploma. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

1 oDe kandidatuur: 
- de vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie en het examen omvat twee gedeelten; 
- de houder van het diploma van kandidaat in de kunstgeschiedenis en 

oudheidkunde in een bepaalde richting kan, mits hij slaagt voor een 
aanvullend examen, het diploma van kandidaat in de andere rich
ting verkrijgen. Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in 
de examenperiode tijdens welke het eerstvermelde diploma werd be
komen. 

2° De licentie : 
- de vakken voor de graad 'Van licentia1at 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 '<ie leervakken van de licentie. De verhandeling moe+ 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 diplotna 
werd behaald. 
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3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- de vakken voor de graad. van geaggregeerde voor het hoger secundair 

·onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste 
één jaar studie; 

- het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen of het 
tweede examengedeelte vo~r de graad van licentiaat worden afgelegd. 

4° Het doctoraat : 
- het exame:i.l 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 mag slechts · 
worden af&elegd 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 
openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twe~ jaar na 
het behalen van het overeenstemmend diploma van doctor. 

Opgelet! 
- De stud en ten die de studie van de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

hebben aangevangen vóór het academisch jaar 1966-1967 respectievelijk 
academisch jaar 1971-197 2, mogen die studie voortzetten volgens de 
respectievelijke voordien geldende stelsels. Zij mogen die studie even
eens voortzetten volgens het 'in deze studiegids opgenomen stelsel : de 
desbetreffende voorwaarden worden door de Raad van Beheer, voor elk 
geval afzonderlijk en op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunst-
geschiedenis en Oudheidkunde bepaald. · 
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- HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCmEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
-

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

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

-
vrijdag zaterdag 

-~---

Plaats 

~ 

Richting.· A. OUDHEID St.-Hubertusstr., 2 
1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) ....... A. JANSSENS 9-10 Aud. gelijkvloers 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de · -· 
klassieke oudheid (*+* *) .......... H. MUSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie eJ1 kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten(*+**) ... .. .... L. VANDEN BERGHE 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

....... 4. Inleiding tot de etnische kunst (00) • . ... P. VAN DENHOUT TE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 
0\ 

I 5. Muziekgeschiedenis . . . . . · . . . . . . . . . 
... 

J. BROECKX 16-18(1) B~andijnberg, 2 

6. De .plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de ni~uwe tijden en in de nieuwste tijden 
(*+**) . . . . . . . -· . . . . . . . . . . . . M. DE MAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

7. Geschiedenis van de bouwkunst 

partim :Oude Nabije Oosten (0 ) ... . L. VANDEN BERGHE 10-11 St-Hubertusstr., 2 

partim : de Klassieke Oudheid (00) ..... H. MUSSCHE 10-12(2) St-Hubertusstr., 2 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. 17-19 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 11-12Yz St.-Hubertusstr., 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 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34.-
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

~ 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) -
- ~ 

·- ~ - - - - Richtingen : A. Oudheid ., 
B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Encyclopedie van de etnische kunst (0 ) ... P. V ANDENHOUTTE 14-16(1) 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid- en Oost-
Azië (00) ••••••••••••••••••• A. SCHARPE 10-12(1) 

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

tweede kandidatuur) 
14a. Vertaling van historische teksten uit het 

Klassiek Latijn (0 ) ................ N. (G. SANDERS) 11-13(1) 

14b. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn (00

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

14c. Vertaling van historisch teksten uit het N. 
Middel-Nederlands (00) ........... (A. VAN ELSLANDER) 12-13 . . 

14d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans .............. N. (J. THOMAS) 16-17 

14e. Vertaling van historisch teksten uit het 
Klassiek Grieks (OO) ............. N. (R. BOGAERT) 11-12 

14f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels ..................... N. (R. DEROLEZ) 16-18(1) 

14g. Vertaling van historische teksten uit het 
Duits .................... N. (G. DE SMET) 30 uur/jaar 

14h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans .................. N. (J. DE BRUYNE) 11-12 

. . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

-· ~ --- OJ -= -

zaterdag Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 

St-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg,2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

.. 
Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Richtingen : A. Oudheid ~ . 
~ 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 
' - . 

-
' Leergangen Titularis maandag dinsda~ woensdag donderdag vrijdag 

I 

-14L Vertaling van historische teksten uit het 
Spaans van de 15e-18e eeuw ......... N. (J. EVERAER T) 30 uur/jaar 

14j. Vertaling van historische teksten uit het ~ 

Modern Italiaans . . . . . . . . . . . . . . ~ N. 11-12 

14k. Vertaling van historische teksten uit het 
Italiaans van de 15e-18e eeuw ........ N. (1. EVERAERT) 30 uur/jaar 

·141. Vertaling uit historische teksten uit het 
Russisch (0 ) .................. N. (J. LOTHE) - 12-13 

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

of 
15b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : N. 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0 ) ..... (A. VAN ELSLANDER) 9-11(1) 
of 

15c. Geschiedenis van de Nederlandse l~;tterkunde: 
Nieuwste Tijden (00) ............ N. (A. DEPREZ) 9-11(1) 

16. Oefeningen toegepast op de archeologie en -· 
de kunstgeschiedenis : I' .., 
a) Oefen.ingen over vraagstukken uit de 

geschiedenis : Oudste Tijden (**) ..... S. DE LAET 8-10 
b) Nabije Oosten (0 0) ............ L. VANDEN BERGHE 10-11 
c) Klassieke Oudheid (0 ) ............. H. MUSSCHE 10-12(2) 
d) Etnische kunst (0 0) ............ P. VANDENHOUTE 16-18(2) 

17. Inleiding tot de etnologie (*+**) ....... P. VAND~NHOUTE 14-16(2) 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

St-Hubertusstr., 2 
St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 



--
HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE --

,. 
' - Kandidatuur in de kunstgeschiedenis (2 jaar studie) 

Richtingen : A. Oudheid 
I 

' 
B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 

i 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag . woenstiag donderdog vrijdag zaterdag Plaats 

18. Geschiedenis van Griekenland en van Rome N. 17-18 Blandijnberg, 2 

Richting: B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE 
EN NIEUWSTE TIJDEN ' 

1. Esthetica en kunstfilosofie· (*+* *) . . . . . . A. JANSSENS 9-10 St.-Hubertusstr., 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid (00) ............ H. MUSSCHE 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten(*/**) ........... L. VANDEN BERGHE 10-12 St-Hubertusstr., 2 -\0 4. Inleiding tot de etnische kunst (00) ..... P. V ANDENHOUTTE 14-16(1) 

'* 
St-Hubertusstr., 2 

I 5. Muziekgeschiedenis(*+**) ......... J. BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden 
(*+**) ..................... M. DE MAEYER 16-18 St.-Hubertusstr., 2 - .. 

7. Geschiedenis van de bouwkunst ' 

partim: Oude Nabije Oosten (0 ) ...... L. VANDEN BERGHE 30uur St-Hubertusstr., 2 

partim : de Klassieke Oudheid (00) ..... H. MUSSCHE -10-12(2) St-Hubertusstr., 2 

partim: Middeleeuwen, Nieuwe 
en Nieuwste Tijden ......... N. ~ 10-12 St-Hubertusstr., 2 

8. Hi.storisch overzicht van de wijsbegeerte .. (0
) N. 16-18 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 11-12% St.-Hubertusstr., 2 

. Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
.. 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

Rich.tingen : A. Oudheid 

. B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden - -.. - --- .. -- -
-

Leergangen Tituláris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis (*+* *) A.DESCH~YVER 11-12 St-Hubertusstr., 2 

11. Geschiedenis van de sierkunst(*+**) .... A. VAN DE WALLE 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

12. De plastische kunsten in de Nederlanden 
(*+**) .................... R. d'HULST . - 15-17 St.-Hubertusstr., 2 

13. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis 
(naar keuze) --~ -Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste .. 

tijden (0 ) ................. A.DESCHRYVER 30 uur/jaar St.-Hubertusstr., 2 
I of 

- Musicologie ................ J. BROECKX 12-13 Blandijnberg, 2 

14. Overzicht van de cultuu.geschiedenis : 
Middeleeuwen en nieuwe tijden (0 ) ..... R. VAN CAENEGEM 10-11 9-10(2) (30 uur/jaar) St-Hubertusstr., 2 

Twee talen naar keuze uit : (een taal in de 
eerste kandidatuur, een andere taal in de 
tweede kandidatuur) 

15a. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Latijn (0 ) .............. N. (G. SANDERS) 11-13(1) Blandijnberg, 2 

15b. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Latijn (00) ..... ....... N. (G. SANDERS) 11-13(1) Blandijnberg, 2 

15c. Vertaling van historische teksten uit het N. 
Middel-Nederlands (00) ........... (A. VAN ELSLANDER) 12-13 Blandijnberg, 2 

15d Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ............. N. (J. THOMAS) 16-17 Blandijnberg, 2 

-· 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. 
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" HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) - -. Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Niëuwe en Nieuwste Tijden 
~ 

-

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

1 Se. Vertaling van historische teksten uit het -
Klassiek Grieks (00

) N. (R. BOGAERT) 
,. 11-12 Blandijnberg, 2 ............... 

15f. Vertaling van historische teks,ten uit het 
Engels .... ... . .. . .......... N. (R. DEROLEZ) , 16-18(1) Blandijnberg, 2 

15g. Vertaling van historische teksten uit het 
' Duits ...................... N. (G. DE SMET) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

15h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans . .............. ...... 

N 
N. (J. DE BRUYNE) 11-12 Blandijnberg, 2 

15i Vertaling van historische teksten uit het -...... 
Spaans van de 15e-18e eeuw . . . . . . . . . N. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

lSj. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans . . . . . . . . . . . . . . . N. 11-12 Univ., 2 

15k. Vertaling van historische teksten uit het ' .- . 
Italiaans van de 15e-18e eeuw . . . . . . .. . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

151. Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch (0 ) ................. N. (J. LOTHE) 12-13 Blandijnberg, 2 

16a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ N. (A. BOLCKM~NS) 14-15% Blandijnberg, 2 

of ~ 

16b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : N. 
Middeleeu~en en Nieuwe Tijden (0 ) •.••. (A. VAN ELSLANDER) _, 9-11(1) Blandijnberg, 2 

of - -
16c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Nieuwste Tijden (0 0) ..... . ...... N. (A. DEPREZ) 9-ll(l) Blandijnberg, 2 
L. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 



HOGER INSMuur VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

. - - ' - - Leergangen .. Titularis Dagen uur Plaats 
-- .- -

-~ 

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier 

hiernavermelde : 
- 1. Prehelleense en Griekse archeologie (*+* *) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

2. Etruskische en Romeinse archeologie (00 ) S. DE LAET vrijdag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
archeologie (00) .............. S. DE LAET dinsdag 8-1 0 ·Blandijnberg, 2 

4. Cultuurgeschiedenis van de oudste - tijden (0 ) .................. N. (J. NENQUIN) vrijdag )0-12 Blandijnberg, 2 
!'-.) 
!'-.) 4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
I van de geschiedenis : ............ 

- partim (*+**) ............... H. MUSSCHE donderdag 1 0.12 Blandijnberg, 2 

- partim (*+**) ... •· ........... S. DE LAET dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén van die partipls moet in overeenstemming 
met het onderwerp van de verhandeling 
worden gekozen ............... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * 
a) Tenminste zes · cursussen door de exami-

nandus met toestemming van de examen-
commissie te kiezen uit de volgende : . 

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0 ) ................. A.JANSSENS - woensdag 9-11 - Blandijnberg, 2 

2. Museumkunde (00 ) ............. P. VANDENROUTE donderdag 1 ü-12 Blandijnberg, 2 
3. Monumentenzorg (Oo) ............ N. donderdag 1 ü-12 St.-Hubertusstr., 2 
4. Grondige studie van de archeologie van het 

oude nabije Oosten (00 ) ........... L. VANDEN BERGHE donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 
I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. . I 

* =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter góedkeuring 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 

5. Fysisch milieu in verband 'met de ruimtelijke 
ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie .............. R. MARECHAL maandag 16-18(1) Rozier, 44 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ................ R. TA VERNIER 30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Etnologie (*+**) .............. P. V ANDENHOUTE vrijdag14-16 (1} St.-Hubertusstr., 2 

7. Griekse epigrafie (0 } ....... ....... R. BOGAERT woensdag 11-12 Blandijn berg, 2 

8. Latijnse epigrafie .............. N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 

- luchtfoto-interpretatie, met praktische 
N 
w oefeningen .................. F.SNACKEN 30 uur/jaar ~ Coupure, 575 

I 10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke -
volkeren (0 ) ................. N. (G. SANDERS) 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Numismatiek der oudheid (0
) ........ N. (R. BOGAERT) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

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

13. Instellingen van de Griekse wereld (0
) •••• N. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

en 
Instellingen van de Romeinse wereld {00 ) . . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 -

14. Instellingen van de oudste tijden (00
) .... N. (J. NENQUIN) maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de 
oudste tijden (0 } · • • • • • • • • • • • • • • • N. (J. NENQUIN) maandag 10-12 Blandijn berg, 2 

16. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00 } •••••••••• R. BOGAERT woensdag 1 Q-12 Blandijnberg, 2 

17. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 } .. S. DE LAET . dinsdag 8-10 (1) _!J~~di~_ber~- _ 

----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidk~nde, richting :A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen 
· _, 

18. Verklaring van antieke teksten die verband 
houden met de archeologie en de kunstge-
schiedenis (00 ) • • • • • • •••••••• 

19. De teclmiek der beeldende kunsten . . . . 

20. Historische geografi~ : problemen, bronnen 

Titularis 

R. THIBAU 

R. LEFEVE 

en methode (00
) • • • • • • • • • • • • • • • I A. VERHULST 

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. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 34. · 

Dagen uur 

donderdag 8-1 0 

dinsdag 16-18 

vrijdag 9-10 

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 : ~ 

het oude nabije Oosten (0°) ......... L. VANDEN BERG HE vrij dag 9-1 0 Blandijnberg, 2 

11.- CURSUSSEN NAAR KEUZE- * - ' 
a) Tenminste vier cursussen door de examinandus 

met toestemming van de examencommissie te -· 
kiezen uit de hierna genoemde : ....... 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden (0 ) N. (J. NENQUIN) vrijdag 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

3. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET vrijdag 8-10 Blandijnberg, 2 
-· 

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

5. Museumkunde (0 0) P. VANDENHOUTE donderdag 10-12 \ St.-Hubertusstr., 2 ............. . 
6. De techniek der beeldende kunsten ...... R.LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

7. Etnologie(*+**) ............... .P. ~ANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

g van oe g 
-*=De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór ~5 november van het academisch jaar 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 B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur 
- ' "" .. - - -

8. Monumentenzorg (00) . . . . . . . . . . . . N . donderdag 1 ü-12 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (0 ) ................ A. SCHARPE donderdag 18-19 

10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS woensdag 9-11 

11. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische 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 van 
luchtfoto-interpretatie, met praktische 
oefet;tingen .................. F. SNACKEN 30 uur/jaar 

13. Numismatiek der oudheid (0
) ........ N. (R. BOGAERT) 30 uur/jaar 

14. Etnische kunst (0 ) .............. P. V ANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) 

15. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) ................. N. (G. SANDERS) 60 uur/jaar 

16. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) •• S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) 

1 7. De bijzondere geschiedenis van Azië~ partim : 
de Islamwereld (* /* *) ............ M. PLANCKE maandag 11 Yz-12% -

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim : 
donderdag 1~13 (30 uur/jaar)_ de Islamwereld (oo) . . . . . . . • . . . . . . .M. PLANCKE 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

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 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNS'IGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in ~e kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 
-

Leergangen Titularis Dagen uur 

~ 

19. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim : ............... 
a) het oude nabije Oosten : West-Azië (00 ) L. DEM~YER vrijdag 15-16 

Egypte (00) ... H. DE MEULENAERE donderdag 14-15 

· 20. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partim : ............... 
b) peIslamwereld (oo) ..... ' .•...... M. PLANCKE maandag 14-16 

21. Een Oosterse taal, voorkomend op het , . 

leerplan van de licentie in de Oosterse 
fdologie ................... 

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. I 

,... 

--
-

- ~ 

... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 

- .. . ... -··-

Plaats 

jl 

St.-.Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 
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- ' HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
~ - Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten I 

, 

Leergangen - Plaats Titularis Dag el) uur --
.:... ' 

', 

..... -
I. VERPLICHTE CURSUSSEN --1. Geschiedenis van de bouwkunst en middel- S. DE LAET -· eeuwse archeologie, met toepassingen (0 ) N. dinsdag 1 0-12 St.-Hubertusstr., 2 

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in 
Europa, met toepassingen ook betreffende 

donder~g 14-16' actuele kunstproblematiek (*+**) ...... M. DE MAEYER , · Blandijn berg, 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de -N ededan den, met toepassingen op bijzondere 
problemen(*+**) .............. R. d'HULST vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

4. Geschiedenis van de Europese kunstnijverheid, 
met toepassingen(*+**) A. VAN DE WALLE - vrijdag 15-17 Blandijnberg, 2 .......... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * --a. Eén methodologische cursus door de / 

examinandus te kiezen uit : - -1. Historische kritiek en de toepassing ervan op -
een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... .. . J 

partim : middeleeuwen (0 ) ......... A. DE SCliR YVER - - 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 di~sdag 14-16 Blandijnberg, 2 

2: Geschiedenis van de miniatuurkunst (0 ) ... A. DE SCHR YVER I woensdag 1 ü-12 St.Hubertusstr., 2 - -
g 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. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunsten 

Leergangen Titularis Dagen uur 

,. 

3. Geschiedenis van het meubel (00
) • • • • • • • A. VAN DE WALLE dinsdag 14-16 

4. Monumentenzorg (0 0) . • • • • • • • • • • • • N. donderdag 10-12 

5. Techniek van de beeldende kunsten ..... R.LEFEVE dinsdag 16-18 

Mus~umkunde (00 ) 

;> 

6. ........... · ... P. VANDENHOUTE donderdag 10-12 

7. Theatergeschiedenis (0 ) ........... N. (W. SCHRICKX) 45~ uur /]aar , 
c. Tenminste twee door de examinandus met toe-

stemming van de examencommissie te kiezen . 
'cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waar-
over nog geen examen werd afgelegd. 

' 

I 

' . 
I 

- , 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 34. 

-

~· 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr·.; 2 

St.-Hubertusstr.; 2 

St.-Hubertusstr·., 2 

Blandijnberg, 2 

-~ 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNS'IGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : D. Etnische -kunst 

. 
Leergangen Titularis Dagen uur - Plaats 

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Esthetica en kunstfilosofie (grondige cursus) 

(*+**) .. • . • ...... • .......... A. lANSSENS vrijdag 1 (} 11 St.Hubertusstr., 2 

2. Etnologie (*+**) .............. P. VANDENROUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

3. Etno-religie (0 ) ............... P. VANDENROUTE vrijdag 16-18 (2) St.-Hubertusstr., 2 

4. Cultuurgeschiedenis van Afrika(*/**). ... H. BURSSENS donderdag 17-19 
(30 uur theorie+ 30 uur prakt. oef.) St.-Pieterspl, 4 

5. VoJkskunde (*+**) . ............ P. VANDENROUTE maandag 16-18 (1) St.-Hubertusstr., 2 -w 
0 6. Etnische kunst (0 ) .............. P. V ANDENHOUTE . donderdag 1(}12 (1) St.-Hubertusstr., 2 

I 7. De plastische kunsten van Afrika(*+**) .. H. BURSSENS dinsdag 1 (} 12 
(30 uur theorie+ 30 uur prakt. oef.) St.-Pieterspl., 4 

8. Methodiek van de etnische kunsten ..... P. V ANDENHOUTE vrijdag 16-17 (1) (30 uur theorie) St.-Hubertusstr ., 2 

9. Museumkunde (00 ) ............. P. V ANDENHOUTE donderdag 1 (} 12 St.-Hubertusstr., 2 I 

10. Kunstgeschiedenis en archeologie van . 
Zuid-A~ë (0

) . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . A. SCHARPE maandag 9-10 Blandijnberg, 2 

lOb. Inleiding tot de studie van het Oudindisch ·- - -

(enkel te volgen in geval van licentiaats-
verhandeling over cursus 1 0) . . . . . . . . A. SCHARPE .. 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

of 
1 Oe. Inleiding tot de studie van het Middel- en 

Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 1 0) .. N. (J. D~LEU) 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Kunstgeschièdenis en archeologie van de 
Islamwereld (0 ) ............... L. VANDEN BERG HE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 34. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen 

11 b. Inleiding tot de studie van het klassiek 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus.11) 

Titularis 

• • • I G. J ANSSENS I 
~-----------------of------------------1--------------------1------------

11 c. Inleiding tot de studie van het modern 
Arabisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) ••• I M. PLANCKE 

... I 

Dag en uur 

vrijdag 15-18 
(60 uur/jaar) 

woensdag 8-10 
.-------------------of------------------~------------------~------------------------

11d. Inleiding tot de studie van het Perzisch 
(enkel te volgen in geval van licentiaats-
verhandeling over cursus 11) .... ••• I L. VANDEN BERG HE 

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. 

donderdag 16-19 
I (60 uur/jaar) 

Plaats 

I St.-Pieterspl., 6 

I St.-PieterspL, 5 

-~ I 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. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCffiEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : E. Musicologie I · 
\ . , 

.. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woeflsdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
I. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*+**) .... F. DE HEN \ 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*+**) ... J. BROECKX 15-17 Blandijnberg, 2 
-

3. Musicologische stijlstudie 
a) partim: tot 1750 (*+**) ......... F. DE HEN 14-15 
b) partiro : vanaf 1750 (*+**) ......... J. BROECKX 10-11 - Blandijn berg, 2 

4 . Oefeningen in de systematische 
.......... 

~ · 
I 

muziekwetenschappen I 

a) partiro : Acustica en technologie van I 

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-
musicologie(*+**) ............ J. BROECKX 

I 15-16 Blandijnberg, 2 

11. - CURSSUSEN NAAR KEUZE - * 

Tenminste vier door de examinandus met toe-

I 
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. 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 34. 
- * =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het In~tituut. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Aggregaat H.S.O.ïn de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

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

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
·voorkomen op het programma van het 
secundair onderwijs, partim : esthetische 

R. VERBIST 

K. DE CLERCK 

A.GERLO 

opleiding en kunstgeschiedenis . . . . . . . IJ. BROECKX 

17-19(1) -
17-19 (2) 

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 tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methodenleer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf aangeduid door de commissie en gekozen uit het . 
leerplan van het secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S.O. en dat voor de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde examenperiode 
worden afgelegd. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 34. 



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 wetenschappdijke graden en diploma's· : 

A. WETTEUJKE GRADEN 
- Kandidaat, licentiaat, doctor, geaggregeerde voor het hoger onderwijs in 

de rechten 
- Licentiaat ; geaggregeerde voor het hoger onderwijs in het notariaat 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de staats- en socia1e wetenschappen, 

richting A : Politieke richting 
richting B : Sociale richting 
richting C: Sociologische richting 

- Licentiaat, doctor in de - sociale wetenschappen 
- staats- f!n 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. 1 0 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. Tot de kandidatuur 1n de staats- en sociale wetenschappen, zij, die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 

1. a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden .bepaald bij artikel 3, 
§ 2, 1 ~, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende 
vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappe
lijke diploma'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 I januari 1965 toegang ver
leende tot één van de examens voor de academische graden van kandi
daat, opgesomd in artikel I 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 v~orwaarden; 

. d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke 
Militaire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot qe Krijgsschool, of 
die geslaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijJc gedeelte van 
het examen va~ onderluitenant langs het kader. 

Het bij artikel 3, § 2, 1 o b), van bovenvermeld 
koninklijk besluit van 30 september 1964 bedoelde toelatingsexamen, 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. leerplan van het 
hoger middelbaar onderwijs); 

4) een ondervraging over wiskunde (cL 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 vre((mde taal. (met uitzondering van . deze die reeds 
onder 2} hierboven door de examinandus gekozen werd). , . 

2. De houders van een · getuigschri~t~ waaruit blijkt. dat z·u , ges·l~agd zijn voor 
het eerste gedeelte van het examen van kandidaat In de .staats:- en sociale 
wetenschappen dat werd uitgereikt vóór 1-.no~ember 1972, ~orden toege
laten tot de tweede kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen in 
één van de richtingen naar keuze. Hun leerplan en .. exf;lme.nprogramma 
worden door de bevoegde examencommissie b.epaald. (Het programma 
kan geraadpleegd worden bij de pedel van d~ · f~c~tteit). 

De houders van' een diploma van kandidaat in de staats- en sociale weten
schappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent vóór het academisch 
jaar 1973-1974 mogen tot op het · eind~ ·van ·het academisch jaar 
1976-1977 de graden van Hcentiaat' in de staats'wetenschappen, in de be
stuursweten~chappen, in de sociale wetenschappèn, in de pers- e·n com-

• _ 
1 

, r • " I 

. (*) Aanvragen voor deelneming·aan dit.examèn wdrden bij voorkeur hetzij in de tweede 
helft van januari, hetzij in de tweed~ h~lfl van juli gericht tot de Faculteit, waar 
eveneens nadere bijzonderheden kunnen bekomen worden. Het examen moet in 
elk geval afgelegd worden vóór de aanvang der universitaire studiën. 
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municatiewetenschap of in de diplomatieke wetenschappen behalen onder 
de vroeger geldende voorwaarden. (Het programma kan geraadpleegd wor
den bij de pedel van de faculteit). 

11 Worden toegelaten tot de licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, 
in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en communicatieweten
schap : 

- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschappen, politieke richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociale wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 

- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en social~ 
wetenschappen, sociale richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociologie en in de pers- en com
municatiewetenschap : 

- de houders van een dipJoma van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschap, sociologische richting. 

111. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en .socia
le wetenschappen : zij die de wetenschappelijke graad van licentiaat in de 
staats-, sociale-, bestuurs-, staats- en bestuurswetenschappen of diplomatie
ke wetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap of in de 
sociologie, 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 staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale 
wetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en com
municatiewetenschap en in de sociologie : de houders van de overeen
komstige graad van licentiaat. 
Evenwel zullen de houders van de diploma's van het oude stelsel uitgereikt 
door de Rijksuniversiteit te Gent eveneens de overeenstemmende graad van 
doctor kunnen behalen met dien verstande dat de houders van het diploma 
van licentiaat in de bestuurswetenschappen ofvan licentiaat in de ~taatswe
tenschappen zich voor het exarrien van doctor in de staats- en bestuurswe
tenschappen mogen aanmelden. 

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. 

2. Tot de licentie in het Europese recht : de houders van het diploma van : 
doctor in de rechten of van licentiaat in de rechten; 
licentiaat in de staats- en bestuurswetenschappen; 
1\centiaat in de diplomatieke wetenschappen; 
licentiaat in de staatswetenschappen en licentiaat in de bestuursweten
schappen uitgereikt onder de voorwaarden zoals bepaald in het Ko
ninklijk Besluit van 5 oktober 1961. 
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3. Tot het doctoraat in het Europees recht : de houders van een sedert ten
minste twee jaar door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt · diploma van 
licentiadt 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. vrije richting 
B. privaatrecht 
C. publiekr.echt 
D. strafwetenschappen 
E. sociaal recht 
F. economisch en fiscaal recht 
G. internationaal recht 
H. geschiedenis van het recht 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : 

met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal ver

. schenen, te kunnen raadplegen; 
b) van een voldoende kennis van de beginselen van boekhouden : met 

voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid .van de 
examinandi bedoeld boekhoudige bescheiden te kunnen raadplegen. 

3° Het doctoraat in de rechten : 
- het examen tot het bekomen van de graad v'an doctor in de rechten kan 

pas worden afgelegd tenminste twee jaar na de graad van licentiaat in de 
rechten : te hebben behaald; het omvat het voorleggen van een oor
spronkelijk 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 her 
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 beshJit van 1 augustus 1969, art. 8). 

4° De licentie in het notariaat : . 
· · - de v.akken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het notariaat zijn het voorwerp van één examengedeelte en V 

tenminste één jaar studie. ~<O·~~,.., 

- 137- \~t) .---·"' 



5° De aggregatie voor het hoger onderwijs in de rechten of in het notariaat : 
- het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven 
van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee 
jaar na het bekomen van het overeenste.mmend diploma van doctor in 
de rechten of van licentiaat in het notariaat. 

6u De kandidatuur in de staats en sociale wetenschappen : 
- de vakken van het examen voor het v~rkrijgen 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 studie. Het enig examen van de licentie in de pers- en com
municatiewetenschap voorbehouden aan de houders van een wettelijk 
einddiploma van hoger onderwijs, van een wetenschappelijk eind
diploma van hoger onderwijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, alsmede de afgestudeerden van de Koninklijke Militaire School 
kan na tenminste ééri 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 
aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. 

8° De aggregatie voor het hoge~ secundair onderwijs in de staats- en sociale 
wetenschappen: 
- het examen is het voorwerp van een enig exam'en 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 
programma van het middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. 
Het aggregaats- en licentiaatsexamen mogen tijdens dezelfde examen
periode worden afgelegd. 

9° Het doctoraat ·in de staats"" en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de sociologie, in de diplomatieke wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 

het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk en onuitg.ege
yen proefschrift en van drie bijstellingen, door de examencommissie 
aangenomen. Het proefschrift en de stellingen worden door de exami
nandus in het openbaar verdedigd. · 
het examen mag slechts afgelegd worden ten minstè t'wee jaar na het 
verkrijgen van de overeenkomstige graad van licentiaat. 
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1 oo De licentie in het sociaal recht : 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaár studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeel
ten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het enig examen of bij ·het tweede examen
gedeelte, een . verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking 
tot één van de vakken die van het examen deel uitmaken. Deze ver- 1 

handeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastge
stelde peri0de 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 :hef oog op het behalen 
van één van de diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het 
Europese recht zijn geslaagd (besluit van de Raad van Beheer van 12 
oktober 1966 en 20 september 1967). 

12° Het doctoraat in het Europees recht : . 
- het examen omvat het indienen en de verdediging in het openbaar van 

een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift zijnde een bijdrage tot 
vooruitgang van de wetenschap, en van vijf daarbijgevoegde stellingen. 

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 197 4 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 14-15Yz: Verdieping 111 -~ 5. Hedendaagse politieke en parlementaire 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 8Yz- 11Vz Aud.E. 

10. Romeins privaatrecht : historische inleiding Blandijnberg, 2 
en algemeen overzicht . . . . . . . . . . . . W. ROELS 14-16 Aud.C . 

. . 



~ 
........ 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 
~ - . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Grondbeginselen van de ethica ....... J. KRUITHOF 17-18Yz Blandijnberg, 2 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in Univ., 2 
de hedendaagse rechtsfilosofie . . . . . . . . W. CALEWAERT 16- 17Yz NBI 

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip M. VERSICHELEN- Univ., 2 
van oefeningen ................ TERRYN 17-18% NBIII 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip 
I 

Univ., 2 
van oefeningen ................. M. VAN MEERHAEGHE 10-12 < NBIII 

5. Natuurrecht ................. W. CALEWAERT 8-10 Bla.ndijn berg, 2 
~ Aud.D 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen ......... R. VAN CAENEGEM 11-13 

I 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 .............. p •• F. ROGIERS 8%-10 NBI 

2. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAEKER 8%- 10 Univ., 2 
NBIII 

3. Wiskunde .................. C. VANHELLEPUTTE 9-10% Univ., 8 
L._ - --- -- - --~L...-

-(*)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. 

. 



- FACULTEITVAN DE RECHTSGELEEFDHElD 

2e Kandidatuur in de rechten 

•c 
Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

· 4. Algemene statistiek, met oefeningen .... H. PICARO I 14-15V2 Univ., 2 

' NB 11 

5. Demografie . .. .............. M. VERSICHELEN- " 
TERRYN 14-15 Univ., 8 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 . . Aud. E . 

7. Inleiding tot de algemene biologie ...... R. CLIQUET Ledeganckstr., 35 
17-18 Sem. 

' -~ 
N B. ofwel een door de examinandus gekozen -

" I 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. -

-- t 

, 

- ~ -

(1) : eerste halfjaar 



~ 
w 
I 

Leergangen 

1. Burgerlijk recht (boek 1), met begrip 
van praktische oefeningen ................ 

2. Burgerlijk recht (boek II), met inbegrip 
van praktische oefeningen .......•....... 

3. Burgerlijk recht (boek 111, t. 3 en 4), niet 
inbegrip van praktische oefeningen ... · .. · ... 

4. Burgerlijk recht (boek 111, t. 6 tot en met 17, 
19-en 20), met inbegrip van praktische 
oefeningen ........................... 

5. Burgerlijk recht (boek lil, t. 18), met inbegrip 
van praktische oefeningen ............... 

6. Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ........................... 

7. Staats,echt ........................... 

8. Volkenrecht en internationale instellingen, 
met inbegrip van seminarieoefeningen ...... 

9. Sociaal recht, met inbegrip van seminarie-
oefeningen ... · ....................... ·. 

\ -

-

(1) =·eerste halfjaar (2) = tweecte halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e licentie in de rechten 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 
W.DELVA 9~-12!14 NBI 

Univ., 2 . 
. P. KLUYSKENS 16-17Yz NBIII 

30 uur praktische oefeningen Univ., 2 
J. LIMPENS I 9-11 NBI 

Univ., 2 
R. DEKKERS 11%-12% (45 uur/jaar) NB lil 

Univ., 2 
W.DELVA 8%·10 (2) (30 uur/jaar) NBIII 

,- Univ., 2 
N. 8-10 NBIII 

A. MAST 10-12 (1) . Univ., 2 
15-17 (1) NBIII 

Univ., 2 
E. VAN BOGAERT 17%-19 NB I 

Univ., 2 
N. 13%-15 ~ NB lil 

' 

"' 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de rechten .. 

Leergangen Tftularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Burgerlijk recht (boek lil, t 1 en 2), met Univ., 2 
inbegrip van praktische oefeningen . ........ R. DEKKERS 10Yz-12V2 NB 111 

2. Burgerlijk reent (boek 111, 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 

4. Gerechtelijk priv.aatrecht, met inbegrip van Univ., 2 - praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. STORME 11-13 NB 11 

t 
5. Strafvordering, met inbegrip van praktische · ' Univ., 2 

oefeningen ... ; ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8-10 NB 11 

6. Administratief recht, met seminarie- 9-12 (2) Univ:, 2 
oefening.en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. MAST 14-16 (2) (60 uur/jaar) NB 111 

7. Administratiefrecht (partim), met seminarie- Univ., 2 
oefeningen . . ......... . .......... ·..... A. VRANCKX 10-11 (2) + 15 uur prakt. oef./jaar NB 111 

8. Arbeidsrecht, met seminarieoefeningen . . . . . N. 16-18(1) Univ., 2 
. NB I 

9. Sociaal zekerheidsrecht, met seminarie- Univ. , 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. DEPREZ 16-18 (2) NB I 

, 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije r~chting 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

,; 

1. Internationaal privaatrecht, met - Univ., 2 
praktische oefeningen ............ E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

GRONDIGEVAKKEN Univ., 2 
2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak. oef./jaar NBII 
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 piaktische Univ., ·2 
oefeningen ................. A. VRANCKX (60 uur/jaar) 17-18V:z NB lil -+:-. 

Vl 

b. Grondige studie van vraagstukken van 
administratief recht, met praktische Univ., 

I oefeningen ................ R. SENELLE 9-11 Aud. 3 

c. Grondige studie van vraagstukken van 
burgerlijk recht, met praktische Univ., 2 
oefeningen ............. . .. W. DELVA 14-16 Sem. 

c' Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht .......... W. ROELS 16-18(1) Univ., 8 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met in begrip van praktische · Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-12 NB 111 

d' Grondige studie van vraagstukken van· 
strafvordering, met in begrip van 

11-13 praktische oefeningen .......... J. D'HAENENS Univ., 8 

e. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van. Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
praktische oefeningen .......... MERCHIERS 14-16 Sem. 

(1) =eerste halfjaar 



' , F ACUL TElT VAN DF :RECJITSGFLEF.PI'HRID 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 
, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
r . 

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 16~-18 (60 uur/jaar) PG 

h. Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht ............... E. VAN BOGAER T 15%-17% Korte Meer, _11 

-- i. Grondige studie van vraagstukken van 
~ 
0\ 

I 

fiscaal recht, met inbegrip van prakt. I. CLAEYS- Univ .. 4 
oefeningen ..... ............ BOUUAERT 11-13 V. T.B. ' 

j. Grondige studie van arbeidsrecht, met Univ., 2 
inbegrip van prakt. oefeningen ...... H. LENAERTS 10-12 PG 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen . . . . . . . - . U.DEPREZ 10%-12% V. T.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.) 

I 

2. Staatsfilosofie ................ F. PEETERS 9-10% Univ., 8, S 
! 

J. Deontologie van de juridische beroepen ... F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 
ARZ 

L .. 

[1) : eerste halfjaar - (*) De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15. oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter 
(2) =tweede halfjaar van de examencommissie, zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



~ 
....,J 

I 

Leergangen 

4. Historische kritiek toegepast op de 
rechtsstudie ...................•...... 

5. Medisch-recht, speciaal in verband met het 
personen- en familierecht . : ... ::: . ................ 

6. Wetgevingstechniek •................... 

7. Pandecten ........................ · ... 

8. Geschillen van bestuur .................. 

9. Ambtenarenrecht ..................... 

10. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen ............... 

11. Economisch recht ..................... 

12. Financiee1 recht ....................... 

13. Openbare fmanciën .................... 

14. Juridische organisatie van het kredietwezen 

15. Nijverheidsrecht ...................... 
16 . . Vennootschapsrecht- grondige studie, 

met seminarieoefeningen ..•............. 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie ii:t de rechten; richting: A. Vrije richting 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M.BAELDE 16-17V2 Blandijnberg, 2 

. R. DIERKENS 8%-10 J. Kluyskensstr ., 27 

. R. DE MEYER - 13-14% Paddenhoek 
VTB 

R.DEKKERS 10..11% Univ., 2 
s 

A.VRANCKX 9-10% - Univ., 4 
s 

R. SENELLE 14%-16 Univ., 2 
ARZ 

Univ., 2 
W.DELVA 15%-17% s -
G. SCHRANS 10Y2-12 . . Univ., 2 

PG 

G.SCHRANS Univ., 2 
16-177'2 VTB -

F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
VTB . 

N. 16-17~ (45 uur/jaar) Univ., 2, PG 

P. KLUYSKENS 8V2-10 Univ., 8 

Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
MERCHIERS 8V2-10% (30 uur theorie + 15 uur sem. oef.) s 

----- --



~ . 
F ACUL TElT VAN DE RECJ-lTSGELEERJlfiEIO 

3e Licentie in de_rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

17. Verzekeringen ••• 0 • 0 •••• 0 •• 0 •• S. FREDERICQ 17-18% Univ., 4 
V. T.B. 

18. Vervoerwetgeving ••• 0. 0 • •••••• 0 J. DENDUYVER 15V2- 17 .Univ., 4 
ARZ 

19. Zeerecht •• 0 •••••• 0 •• •• 0 •• 0. S. FREDERICQ 8%-9% Univ., 8 

20. Beginselen van het boekhouden ....... 0 C.DE Univ., 2 
PELSEMAEKER 8%-10 NBIII 

-~ 
00 

21. Grondige studie van vraagstukken van . 
het auteursrecht •••••••••• 0 •••• F. VAN ISACKER 15- 16Yl Univ., 8 

I 22. Juridisch statuut van de communicatiemedia P. KLUYSKENS 14-15V2 Univ., 8 

23. vergelijkend persrecht •••• 0 • 0. 0 • •• F. VAN ISACKER 15V2-17 Univ., 8 

24. Boekhouden voor vennootschappen, met 
inbegrip van prakt. oefeningen •••• 0 •• E. DE LEMBRE 8%- 10 Univ., 8 

25. Beginselen van de wetgeving op de I 
jeugdbescherming •••••••••• 0 G. DE BOCK 16-17 Pasteurlaan, 2 

26, Beginselen van de criminalistiek • • • 0 0 • 0 N . 10-11 V2 J. Kluyskensstr ., 2T 

27. Sociale criminele profylaxe 0 0 •• 0 •••• N. . . 10-ll'l'l Univ., 2 
V. T.B. 

28. Beginselen van de psychiatrie • 0 •••••• E. VERBEEK 12-13 A.Z. 

29. Sociale P.sychologie · . . . . . . . . . . . . /. P. GHYSBRECHT 1S-1"6V2 Univ., 2 
1 ARZ 

30. Gerechtelijke geneeskunde • • • 0 •• 0 •• N . ~ .14-15Yl JXluyskensstr., 27 

31. Vraagstukken van internationaal recht . ~-'--~ E. VAN BOGAER T 14-15% Korte Meer, 11 
- - L_ ---- ---



FACULTEIT VAN DE RECJITSGELEE:RPF.EID I -
3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

32. Internationale instellingen .......... G. VAN OUDENHOVE 14-15% Univ., T 
PG 

33. Internationaal fiscaal recht ......... I. CLAEYS- Univ., 4 
BOUUAERT 9- 10%. s 

34. Internationaal sociaal recht . . . . . . . . . U.DEPREZ 14- 15% - . Mageleinstr., 68 

35. Internationaal medisch recht ........ R. DIERKENS 8%-10 Apotheetstr., 5 

36. Overzicht van de Europese verdragen .. ... E~ VAN BOGAERT 17-18Y2 Korte Meer, 11 

37. Europees institutioneel recht ........ G. VAN OUDENHOVE 11-12% Univ., 2 

- ARZ 
~ 
\0 38. Externe betrekkingen van de gemeen- -
I schappen G. VAN OUDENHOVE - - 14-17(2) Korte Meer, 11 .......... · ........ 

39. Europees economisch recht ......... G. SCHRANS 14-16 Univ., 4 
Sem., 1e verdiep 

40. Europees monetair, financieel en fiscaal I. CLAEYS- Univ., 4 
recht .... · ................. BOUÜAERT 11-13 ( 45 uur/jaar) s 

41. Europees sociaal recht ............ U.DEPREZ 14- 15% Mageleinstr., 68 

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 ARZ 

44. Inleiding tot de rechtsvergelijking ...... J. LIMPENS 11-12% Univ., 4 
Sem., 2e verdiep 

45. V ergelijkend grondWettelijk recht ...... A.VRANCKX 16-17Y2 Univ., 4 
PG 

L - -



-VI 
0 

I 

., 

' 

Leergangen 

46. Vergelijkend administratief recht, met 
praktische oefeningen .................. 

47. Vergelijkend burgerlijk recht ............. 

48. Vergelijkend strafrecht ................. 

49. Vergelijkende strafvordering ............. 

50. Vergelijkend fiscaal recht .... ........... 

51. Vergelijkend procesrecht · ................ 

52. Vergelijkend handelsrecht ............... 

53. Vergelijkend internationaal privaatrecht .... 
54. Vergelijkend sociaal recht ............... 

55. Vergelijkend recht van de lidstaten van 
de Gemeenschappen ................... 

56. Hedendaagse politieke problemen ...... : .. 

57. Politieke problemen van de nieuwe staten ... 

58. Problemen van gewestelijke politieke en 
economische. samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ................... 

59. Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen .................... 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rech~en, richting: A. Vrije richting 

Titukzris maantiag dinsdag wi'Jensdag 

A. V ANDERSTICHELE 10-13 (1) 

J. LIMPENS .. 

J. D'HAENENS 

J. D'HAENENS 

I. CLAEYS-
BOUUAERT 9V2-11 

M. STORME ( 45 uur/jaar) 

S. FREDERICQ 10-11 Vl· 

E.SPANOGHE 10V2-12 

B. DUBOIS 16-18 

M. STORME 

A. VAN BILSEN - 16-17V2 

A. VAN BILSEN 11-12 

A. VAN BILSEN 9V2-11 

T. LUYKX 

I 
~ 

donderdag vrijdag zaterdag Pkzats 

Paddenhoek sem. 2e verdiep 

14-15V2 Univ., 4 
PG 

8V2-10 - Paddenhoek 
VfB 

10-11V2 Paddenhoek V.T.B. 

Univ., 4 
s 

16-18 .. Univ., 4 
s 

Univ., 8 

Univ., 2, S 

Univ.,4 
(45 uur/jaar) Sem. 1e verdiep 

Univ., 2 
11-12V2 s 

Korte-Meer, 11 

45 uur/jaar) Korte .Meer, 11 

Korte Meer, 11 

9V2-11 - Univ., 8 
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FAClJLTFIT VA~r PE :RECf'TSGELFEPJ"\ffF: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 14 -.15'h Univ., 2 

61. Sociale en economische geschiedenis .... J. EVERAERT Blandijnberg, 2 
9-10'h sem. 409 

62. Demografie ................. M. VERSICHELEN-
TERRYN 14-15'h Univ., 8 

63. Ziekenhuiswetgeving ........... .. R. DIERKENS 16-17'h Apotheekstr., 5 

64. Inf orma ti ca ................. J .B. QUINTYN 9-10Vz Korte Meer, 9 

65. Kritische studie van de rechtspraak ..... M. STORME 9-10% Univ., 4 
s 

66. Internationaal economisch recht G. SCHRANS - 14Vz-16 Univ., 4 ...... 
PG 

67. Internationaal financieel recht ........ G. SCHRANS 16-17Vz ~· Univ., 4 
PG 

68. Jurimetrie .................. M. STORME (22Vz uur/jaar) llVz-12 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. 

I 

De examinandi zijn bovendien verplicht:het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een 'minimum de geschiktheüj van 

de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 
b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 

de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

·~ 

I 
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F ACUL TElT VAN DE RECF'TSGFLEERnJ-TEin , 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangén Titularis maandag dinsdag woenspag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal 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 

GRONDIGE VAKKEN 
3. Grondige studie van vraagstukken van burger- Univ., 4 

lijk recht, met praktische oefeningen . . . . . W.DELVA 14-16 Sem . 

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 16Vz-18 (60 uur/jaar) s 

6. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische Univ., 2 . 
oefeningen .................... E. SPANOGHE 16Vz-18 (60 uur/jaar) PG 

VAKKEN NAAR KEUZE- (•) 
7. Vier cwsussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet . 
bedragen: 

a. Inleiding tot de rechtsvergelijking .... J. LIMPENS 11-12% Univ., 4 
Sem. 2e verdiep 

b. Vergelijkend burgerlijk recht ........ J. LIMPENS 14-15% Univ., 2 
-1....-----

PG 
-

-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkewing mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, . . .. .. .. . .. . 



......... 
Vt 
w 
I 

Leergangen 

c. Vergelijkend handelsrecht ........ 

d. Vergelijkend proces_recht ..... . ... 

e. Wetgevingstechniek ..... . ..... 

f. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
van praktische oefeningen ........ 

g. Medisch recht, speciaal in verband met 
het personen- en familierecht . ..... 

h. Juridische organisatie van het kredietwezen 

i. Zeerecht .... . . . .......... 

j. Vervoerwetgeving ............ 

k. Verzekeringen .............. 

1. N ijverheidsrech t ............. 

m. Beginselen van het boekhouden ..... 

n. Deontologie van de juridische beroepen 

o. Informatica ............... 
p. Wijsbegeerte van het recht ........ 

{1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECfJTSGELEERDHEil' 

Je Licentie in de rechten, richting: B. Privaatrecht 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

- -
S. FREDERICQ 10-11 V2 -
M. STORME (45 uur/jaar) 16-18 

R. DE MEYER .13-14Yz' 

W.DELVA 15V2-17V2 

R . DIERKENS 8V2-10 

N. 16-17% 

S. FREDERICQ 8Yz-9V2 

J. DENDUYVER 15V2-17 

S. FREDERICQ 17-18Yz 

P. KLUYSKENS 8V2-10 

C. DE PELSEMAEKER 

F. VAN ISACKER 14-lSYz 

J.B. QUINTYN 9-101h 

R. DEKKERS 11-13 

. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

~ Univ., 4 
s 

- Univ., 4 
VTB 

Univ., 2 
- s 

J. Kluyskens-
str. , 27 

( 45 uur/jaar) Univ., 8 

- Univ., 8 

Univ., 4 
' ARZ 

Univ., 4 
VTB 

Univ. , 8 

8Yz-10 Univ., 2 
NBIII 

\ Univ., 2 I 

ARZ 
I 

Korte Meer, 9 1 

Univ., 4 
s _j 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDI-JEin : 

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 9-10% Univ., 4 
s 

r. Economisch recht •••••• 0. 0 • 0 0 G. SCHRANS 10Vz-12 Univ., 2 
PG 

s. Financieel recht • 0 0 • •• 0 •••• 0. G. SCHRANS 167'2-17% Univ., 2 
VTB 

t. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht •• 0 • 0 0 0 •••••• F. VAN ISACKER 15- 16Vz Univ., 8 

u. één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch moet goed-
keuring van de examencommissie. 

' -

. 

-
De eXilmina[ldi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoem:je 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 taàl 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 eXilminandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 
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F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Piaats 

1. Internationaal 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. Algemene theorie van het bestuur en Univ., 2 
bestuurskunde ................ A. V ANDERSTICHELE 15%-17 VfB 

4. Openbare financiën ............. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
VfB 

~ 

GRONDIGE VAKKEN 
5. Grondige studie van vraagstukken van grond- - Univ., 2 

wettelijke recht, met praktische oefeningen . . A. VRANCKX 17-18% (60 uur/jaar) NB 111 

6. Grondige studie van vraagstukken van admini- Univ., 8 
stratief recht, met praktische oefeningen . . . R . SENELLE 9-11 Au·d. 3 

VAKKEN NAAR KEUZE- * 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: 

a) Vergelijkend grondwettelijk recht . . .. A.VRANCKX 16- 17% Univ., 4 
PG 

b) Vergelijkend administratief recht, met A. V ANDERSTICHELE 10-13(1) Paddenhoek 
praktische oefeningen 

(1) = eerste halfjaar 
- * De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academissh jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Sem. 

-· 
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-

Leergangen 

c) Hedendaagse politieke _problemen ...... 

d) Geschillen van bestuur ............... 

e) Ambtenarenrecht ................... 

f) Wijsbegeerte van het recht ..... ." ...... 

g) .Staatsfilosofie ..................... 

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 .......... 

(1) = eerste halfJaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

· 3e Ucentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

Titularis maandag . dinsdag woensdag 

A. VAN BILSEN 16-17% 

A. VRANCKX 9-10% 

R. SENELLE · . 

R. DEKKERS -

F. PEETERS 

E. VAN BOGAER T 

G. VAN OUDENHOVE 14-15% 

H. ADRIAENS 14-16 

F. VAN ISACKER 14-15% 

J. B. QUINTYN 9-10Yz 

F. VAN ISACKER 15Yz-17 

R. DE MEYER 

11-12% 
I 

G. VAN OUDENHOVE 

-
-

' 

-donderdag vrijdag zaterdag Plaats · 

Korte Meer, 11 

Univ., 4 
Sem . .. 

14%-16 Univ., 2 
ARZ 

: 

11-13 Univ., 2 
s 

9-10% Univ., 8, S 

17-18% Korte Meer, 11 

Univ., 4 
- PG 

Univ., 2 I 

ARZ 

- Univ., 2 
ARZ 

Korte Meer; 9 

Univ., 8 

13-14Yz Univ., 2 
VTB 

Univ., 4 
j ARZ 
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F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag I donderdag I vrijdag 

p) Economisch recht ............ I G. SCHRANS 

q) Financieel recht • • • • I 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. KLUYS KENS 

De examinandi zijn bovendien veiplicht het bewijs te leveren : 

10Vz-12 

16V2-11V2 

14-15% 

zaterdag 

I 

/ 

Plaats 

Univ., 4 · 
PG 

Univ., 4 
VfB 

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 beschêiden te kunnen raadplegen. 

I· 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID -

I 3e Licen_tie 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 NB 11 

2. Fiscaal recht,. met inbegrip van praktische 
9-11 

Univ:, 2 
oefeningen ................ • . . F. AMERIJCKX. + 30 uur prak. oef./jaar NB 11 

3. Beginselen van internationaal strafrecht 
(volkenrechtelijk strafrecht) ...... ..... W. CALEWAERT 9-11(2)_ Univ., 2, PG 

4. Strafkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11%-12% Univ., 8 

5. Criminologie ................. W. CALEWAERT 11-13 Univ., 2, PG 

GRONDIGE VAKKEN I 

6. Grondige studie van vraagstukken van i 

strafrecht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen e e e e e e e' e eI e e I I tIe N. 10-12 NBIII 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van 
praktische oefeningen ••••••• 0 ••••• 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 houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : " 

i 

Paddenhoek I 

a) Vergelijkend strafrecht J. D'HAENENS 8V2-10 VTB 
I .......... 
I 

b) Vergelijkende strafvordering ........ J. D'HAENENS 1(}.1112 Paddenhoek VTB 

c) Gerechtelijke geneeskunde . . . . . . . . . N . 14-15V2 J. Kluyskensstr., 271 

d) Beginselen van de psychiatrie ....... E. VERBEEK 12-13 A.Z. -
e) Beginselen van de crimi_nalistiek • • • • 0. N . 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, 

.. .. . 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID .• 

3e Licentie in de rechten, richting: D. Strafwetenschappen -

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag dünderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f) Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming ............ G. DE BOCK 16-18(2) Pasteurlaan, 2 

g) Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER 16-171/2 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 .. . 8%-10 Univ., 2 
NBIII 

j) Informatica ............... J .B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, ·9 

k) Sociale criminele profylaxe . . . . . . . N • lD-11% Univ., 8 

1) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 

' van de examencommissie. 

-

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundig_e bescheiden te kunnen raadplegen. 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

, 

3e Licentie 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 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Collectief arbeidsrecht ............ H. LENAERTS 10-12 Univ., 4 
Sem. 1e verdiep 

4. Arbeidsecanomie .............. A.DEVREKER 10%-llY2 Univ., 8 

5. Sociaal-procesrecht ............. H. LENAERTS 9-10 Univ., 2 
PG 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van arbeidsrecht, met Univ., 2 

inbegrip van praktische oefeningen ..... H. LENAERTS 10-12 PG 

7. Grondige studie van vraagstukken van sociaal 
zekerheidsrecht, met inbegrip van - Univ., 2 
praktische oefeningen ............ U.DEPREZ 10%- 12Y2 VTB 

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 ~t de totale duur ervan 180u. moet be-
dragen: Univ., 4 
a) Vergelijkend sociaal recht ........ B. DUBOIS 16-18 A ( 45 uur/jaar) Sem. 1e verdiep 

I 

b) Internationaal sociaal recht ....... U.DEPREZ 14- 15% Mageleinstr., 68 

c) Sociale en economische geschiedenis ... J. EVERAERT 9-10% Blandijn berg, 2 
Sem. 409 

d) Nijverheidsrecht ............. P. KLUYSKENS 8Y2-10 Univ., 8 

- *De studente~ zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 



' FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : E. Sociaal recht - --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats _., . 
" 

' 

e) Ziekenhuiswetgeving R. DIERKENS 16-17lfz - Apotheekstr., 5 ........... 
~ 

f) Demografie ••••• 0 ••••••• 0. M. VERSICHELEN-
TERRYN 14-15Yz Univ., 8 

g) Wetgevingstechniek . . . . . . . . . . . R. DE MEYER . 13-14lfz Paddenhoek, 5 
VTB "" 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15Yz Univ., 2 
ARZ 

- i) Wijsbegeerte van het recht ........ R. DEKKERS 11-13 Univ., 2 
s -0\ - j) Grondige studie van vraagstukken van 

15- 161/z h~t auteursrecht ............. F. VAN ISACKER Univ., 8 

k) Sociale psychologie •••••••••• 0 P. GHYSBRECHT 15-16Yz Univ., 2 
ARZ 

1) Informatica . . . . . . . . . . . . . . . J.B. QUINTYN 9-lOYz .. Korte Meer, 9 

m) Econon:isch recht ............ G. SCHRANS 10Yz-12 Univ., 2 
PG 

n) één of meer op andere leerplannen voor- -
komende cursussen, doch met goedkeuring .. 
van cie examencommissie. 

~ 

' 

di bedoeld, bo d ge besene dptegc ... I 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDJfRID 
-

3e Licentie in de rechten, richt~ng : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdtzg 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. Economisch recht .............. G. SCHRANS 10%-12 (30 uur/jaar) Univ., 2 
PG 

-' 

4. Financieel recht ................ G. SCHRANS 16%-17% Univ., 2 
VTB 

5. Openbare financiën ............. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
VTB 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van fiscaal 

recht, met inbegrip van praktische Univ., 4 
oefeningen I. CLAEYS BOUUAERT U-13 . 

VfB .............. .. .. 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
handelsrecht, met inbegrip van Y. SCHOENTJES- ., 

> - Univ., 4 
praktische oefeningen ..... .. .. . ... MERCI-HERS 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, 
zoniet kunnen zii van het examen worden uitl!esloten. 

-·-

·-
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F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3ë Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Le~rgangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

. b) Vergelijkend handelsrecht ............ S. FREDERICQ 10-1112 

c) Europees economisch recht ........... G. SCHRANS 14-16 

d) Europees monetair, financieel en fiscaal 
recht ............................ I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 (45 uur/jaar) 

e) Nijverheidsrecht .................... P. KL UYS KENS 812-10 

f) Verzekeringen ..... . ............... S. FREDERICQ 17-1812 

g) Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht .............. .. .... F. VAN ISACKER 15-16Y2 

h) Zeerecht .... . ..... . ........ . ...... S. FREDERICQ 812-9Yz 

i) Deontologie van de juridische beroepen .. F. VAN ISACKER 14-15Y2 

j) Informatica ................. .. .... J.B. QUINTYN 9-10Yz 

k) Boekhouden voor vennootschappen, met 
inbegrip van praktische oefeningen ..... E. DE LEMBRE 8Yz-10 

1) Vennootschapsrecht - grondige studie met Y. SCHOENTJES-
seminarieoefeningen ................. MERCHIERS 8%-10Yz (30 uur theorie+ 15 uur sem. oef.) 

m) Internationaal economisch recht ....... G. SCHRANS J4Y2-16 

- -· -- -

Plaats 
_. 

·Univ., 8 

Univ., 2 
B 

, 
Univ., 4 

s 

Univ., 8 

Univ., 2 
A 

Univ., 8 

Univ., 8. 

Univ., 2 
ARZ 

Korte Meer, 9 

Univ., 8 

Univ., 4 
s 

Univ., 2 
PG 



~ 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen Titularis 

n) Internationaal financieel recht ..... . I G. SCHRANS 

o) Internationaal fiscaal recht . . 

p) één of meer op andere leerplannen voor
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

I. CLAEYS BOUUAERT 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren: 

maandag I dinsdag I woensdag donderdag 

16-17% 

I 

9-10'121 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 2 
PG 

Univ., 4 
s -· -

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschikth~id van 
de examinandi bedoeld om -wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 



. I -0\ 
VI 

-
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID .... 

- ~ 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Iritemationaal recht -
J 

~ ' Leergangen Titularis maandag dinsdag WOef~} dag donderdag vrijdag zaterdag P/a4ts 
-

, 

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 .14-15Yz Univ., 4 
- PG 

-
4. Europees institutioneel recht ............. G. VAN OUDENHOVE 11-12% Univ., 4 

ARZ 
, 

Europese rechtspraak en rechtspleging 5. ....... M. STORME - 9-10 Univ., 4 
... s 

, 
GRONDIGE VAKKEN - -

." -
6. Grondige studie van vraagstukken van \ 

volkenrecht ....... . .................. E. VAN BOGAER T 15Yz-17Yz Korte Meer, 11 

7. Grondige studie van vraagstukken van inter- - , 

.nationaal privaatrecht, met praktische 
, 

Urtiv., 2 
oefeningen ... . . . ..................... E. SPANOGHE 16%-18% PG 

VAKKEN NAAR KEUZE - * 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat ~~n 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 10%-12 Univ., 2, S 

b) Vergelijkend recht van de lidstaten van Univ., 4 
de Gemeenschappen ........ . ....... . M. STORME lOYz-12 s 

'---- · 

- * = 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. 



.. 
· F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

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

- ~ 

c) Europees economisch recht ........... G. SCHRANS 14-16 Univ., 4 
Sem. 1e verdiep 

--
d) Europees sociaal recht ............... U.DEPREZ 14-15Yz Mageleinstr., 6 8 

e) Europees monetair, financieel en fiscaal Univ., 2 
recht ...... . ..................... I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 ( 45 uur/jaar) s 

f) Europees nucleair recht .............. G. SCHRANS 11-12 Univ., 2 
ARZ -0\ . 

0\ g) Vergelijkend burgerlijk recht .......... J. LIMPENS 14-15% Univ., 2 
. I PG 

h) Vergelijkend handelsrecht .......... . . S. FREDERICQ 10-11% Univ., 8 

i) Vergelijkend procesrecht ............. M. STORME ( 45 uur/jaar) 16-18 Univ., 4 
s 

j) Vergelijkend grondwettelijk recht A. VRANCKX 16-17% 
Univ., 4 ....... PG 

k) Vergelijkend adminsitratief recht, met Univ., 4 
praktische oefeningen ......... . ..... A. V ANDERSTICHELE 1ü-13 (1) Sem. 2e verdiep 

1) Internationaal medisch recht ...... .... R. DIERKENS 8%-10 Apotheekstr., 5 
-

m) Hedendaagse politieke problemen ...... f\. VAN BILSEN 16-17% Korte Meer, 11 

n) Informatica ....................... J.B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

~ 

' 

( 1) = eersfe halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

~ 3e Licentie in de rechten, richting: G. Internationaal recht 
- - - -- = -=-::;.. :::::;...-;;;;..;_• - --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

Korte Meer, 11 · 

p) Problemen van gewestelijke, politieke en 
economische samenwerking tussen de 

I ontwikkelingslanden . . ......... A. VAN BILSEN 9-10% Korte Meer, 11 

q) Externe betrekkingen van de 
Gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Korte Meer, 11 

r) Diplomatieke geschiedenis sedert het . 
I - Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9%-11 Univ., 8 

I 0\ J 

......,J 

I s) één of meer op andere leerplannen voor-
I komende cursussen, doch met goedkeuring I 

' . I 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 exafninandi 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 wordtals een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 

'" 

-
(2) =tweed~ halfjaar 



,_ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e ~Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het recht 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

. 
1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 

van praktische oefeningen .......... I E. SPANOGHE 14-16 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen ........... : . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 

3. Geschiedenis van de privaatrechtelijke instel- I 11-12 
lingen,metinbegripvanhetkanoniekrecht J. VA,N ROMPAEY 16-18 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke 
instellingen . . . . . . M. BAELDE 

5. Oud-Vaderlands recht . . . . . . . . J. VAN ROMPAEY \ 10-11 

0\ I GRONDIGE VAKKEN 
~ 6. Grondige studie van vraagstukken van 

Romeins burgerlijk recht . . . . . . . . . . I W. ROELS 

7. Grondige studie van geschiedkundige 
vraagstukken van hedendaags recht 

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: 

R. VAN CAENEGEM 

a) Vergelijkend burgerlijk recht ....... I J. LIMPENS 

b) Vergelijkend handelsrecht S. FREDERICQ 

16-17 
,_ 

+'30 uur prakt. oef./jaar 

14-16 
-

16-18(1) 

14-15% 

10-11% 

c) Vergelijkend procesrecht M. STORME ( 45 uur/jaar) 16-18 

d) · Pandecten R. DEKKERS 10-11% 

Ü) =eerste halfjaar 

zaterdag 

~ 

-* = De stucierrten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
"7--~a.f. l,.,, __ .o._ "7;; ••~- t... ..... 4. ......... ~_...,_ ···--..l . • 

Univ., 2 
PG 

Univ., 8 

Univ.,4 
s 

Univ., 2 
s 

-

~ 



-· - ·- - ·-

\ 
FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: H. Geschiedenis van het recht 
- - _;t....;::--

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
e) Vraagstukken van internationaal recht .. E. VAN BOGAER T 14-15Yz .Korte Meer, 11 

f) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9Yz-ll Univ., 8 

g) Wetgevingstechniek R. DE MEYER - 13-14Yz Paddenhoek ........... - VTB 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15Yz -- Univ., 2 
ARZ 

. i) Codificatie van het burgerlijk recht in de 
19e eeuw ................. J. VAN ROMPAEY 14-15Yz . Univ., 8 -0\ 

\0 
j) Wijsbegeerte van het recht ........ R.DEKKERS 11-13 Univ., 2 

s 
I 

k) Staatsfilosofie .............. F. PEETERS 9-lOlh Univ., 8, S 

1) Historische kritiek toegepast op de Blandijnberg, 2 
rechtsstudie ............... M.BAELDE 16-17Yz L. 414 

m) Geschiedenis der-oudoosterse instellingen L. DE MEYER 18-19Yz ·- St.-Pieterspl., 6 

n) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. -

., 

deexa di bedoeld, bo . dige b e dpteg 



...... 

......:1 
0 

I 

-
-

FACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
~ 

. Licentie in het notariaat (1 jaar studie) j 

--
.... - Leergangen Titularis maandag dinsdag ~oensdag donderdag vrijdag zaterdag -

-

'. 

1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip -~ 

praktisèhe oefeningen .................. W.DELVA 15%-17% 

2. Notariële deontologie, met inbegrip van 15%-17Ih 
praktische oefeningen .................. W.DELVA (2) . 

3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van 
praktische oefeningen .................. E. DE LEMBRE 1~%-15Ih -

4. Juridische organisatie van het kredietwezen 
met inbegrip van praktische oefeningen ..... . N . 16-17V.. (30 uur/jaar) 

5. Grondige studie, met inbegrip van praktische 9-11 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het burgerlijk recht .................... E. SPANOGHE / 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in ver-band met het notariaat, van I. CLAEYS 10..11 (1) 
het vennootschapsrecht ................. BOUUAERT (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) 

~ 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische ~ 

oefeningen in verband met het notariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht .... : . .... M. STORME 11-12 

8. Grondige studie, met inbegrip van praktische - 11-12 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het internationaal privaatrecht ........... E. SPANOGHE 

9. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van -
het administratief recht ................. A.VRANCKX 11-12 , 

---- --- __ L__ ---

( 1) = eerste halfjaar .. (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 2 
s 

Univ. , 2 
S· 

Univ., 8 

Univ., 2 
PG 

Univ., 2 
Sem. 

·~ 

Univ., 4 
VTB 

Univ., 4 
s 

Univ., 2 
s 

~ 

Univ., 4 
s 



--.....1 -

Leergangen 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het fiscaal recht .............. . 

11. Opstellen van akten 

OprnerkirÎg : 
Alleen de licentiaten in de rechten worden toege
laten tot deze proef, en worden ondervraagd over 
bovenstaande vakken die niet het voorwerp hebben 
uitgemaakt van het examen voor het behalen van 
hun graad. 

(2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het notariaat (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I ~-vrijdag I zaterdag 

I. CLAEYS BOUUAERT 10-11 (2) (15 uur theorie + 15 uur prak. oef.) 

CH. DE WULF 9-13 l I I J 

Plaats 

Univ .. 4 
VTB 

Univ.,4 
s 



Leergangen 
- -- -- - -- ~ 

1. Beginselen van de logica ....... 

-
2. Algemene beginselen van het 

recht ................. 

3. Algemene psychologie .... · .... 

4. Overzicht van de wijsgerige 
stromingen .............. --.....J 

N 

I 5. Overzicht van de politieke en sociale 
ontwikkeling in België sedert 1830 . . 

6. Overzicht van de internat'ionale 
politieke ontwikkeling sedert 1870 .. 

7. Beginselen van de sociologie ...... 

8. _Algemene menselijke politieke en 
economische aardrijkskunde 

9. Overzicht van de historische kritiek, 
toegepast óp sociale en politieke 
instellingen .............. 

{ 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen . 

1ïtularis 
----

L.APOSTEL 

W.DELVA 

P. GHYSBRECHT 

N. (F. PEETERS) 

T. LUYKX 

J. VAN ROMPAEY 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 

L. DE SMET 

W. PREVENIER 

. 
(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(0) 

30u. 

90u. 

60u. 

60 u. 

45 u. 

45 u. 

45 u. 

30 u. 

45 u. 

. 
maandag dinsdag woensdag donderdag 

-

16-18 

,. 

17-19 

8Y2-10V2 

11-12'12. 

1 7-18Vl 

9Vl-11 V2 ( 1) 

9-10 

11 Vl-12Vl 
(2) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 
Aud.E 

Blandijnberg, 2 
8Vl-11Vl Aud.E 

Blandijnberg, 2 
Aud.E 

Univ., 2 
VTB 

Univ., 2 
NB 11-111 

Univ., 2 
ll-12Vl NBI 

Blandijnberg, 2 
Aud.,C 

Univ., 2 
NBI 

\ Blandijnberg, 2 
Aud..E 
Univ., 2 

VTB 

-



-- . -. -- --

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kand.idatuur in de staats- en sociale wetenschappen 
-- - -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag ·vrijdag zaterdag Plaats . 

I 
I. Gemeenschappelijke cursussen voor de 

drie richtingen 

1. Beginselen van het volkenrecht ... -IE. VAN BOGAERT I 45 u.l - I I I I 17Yz-19 I I Univ., 2 
NBI ---

2. Beginselen van de economie -I M.VAN 

} I I I I I I Univ., 2 
MEERHAEGHE 30u. 10-12 NBIII 

2' Praktische oefeningen .... .IM.VAN 
MEERHAEGHE 30 u. 

3. Statistiek ...... .I H. PICARO 30 u. } I I I I 14-15Yz I .. I Univ., 2 
NB II - 3' Praktische oefeningen . I H. PICARO I 15 u.l 

-....! ~ w Cursussen specifiek voor de hierna 
vermelde richtingen 

A. Politieke richting: 
4. Encyclopedie van de politieke 

wetenschappen ............ F.PEETF;RS 45 u. 10Yz-12 Univ., 8, S 

5. Natuurrecht 
.. . . . . . . . . . . . ~ · . W. CALEWAERT 60u. 8-10 Blandijnberg, 2, D 

6. Staatsrecht ............... N. (A. MAST) 60u. 10-12 (1) Univ., 2 
15-17 (1) NBIII 

7. Administratief recht, partim ..... N. (A. MAST) 30u. 9-12 (2) Univ., 2 
NBIII 

8. Administratief recht, partiro ..... N. (A. VRANCKX) 30 u. lQ-11 (2) Univ., 2 
NBIII 

9. Instellingen van de nieuwe staten ... H. AORIAENS 60u. 14-16 Univ., 2 
ARZ 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar ( 1) = eerste halfjaar 

-

"--. . .. 



11 FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID ' 
I, 
I 

I -I 2e.Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 
i 
I Leergangen Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
·- . 

B. Sociale richting : .. 

4. · Encyclopedie van de sociale . 
wetenschappen . . . . . . . . . . . . N . - 45 u. 17~18%. Univ., 8 

5. Methodes van sociografisch onderzoek M.VAN Univ., 8 I VAERENBERGH 30 u. } 15%-17 - I ... . 
l 5' Praktische oefeningen M.VAN -........ 

VAERENBERGH 15 u. . ., 

6. Staatsrecht .............. N. (A. MAST) 60u. . 10-12 (1) Univ., 2 
15-17 (1) NBIII 

I - 7. Administratief recht, partirn ..... N. (A. MAST) 30 u. 9-12 (2) Univ., 2 
....,J NB 111 ~ 

I 8. Administratief recht, partirn N. (A. VRANCKX) 30 u. 10-11 (2) Univ., 2 ..... 
NB 111 

9. Hede~daagse sOciale en economische . Blandijnberg, 2 
geschiedenis H. BAL THAZAR 60u. 10-12 ~ Sem. ............. 

C. Sociologische richting : . 
4. Sociologie met praktische M. VER-

oefeningen .............. SICHELEN-TERRYN 60u. 8-10 Univ., 8 

5. Encyclopedie van de sociale 
wetenschappen . . . . . . . . . . . . N •. 45 u. 17-18Yz Univ., 8 

6. Methodes van sociogiafisch onderzoek M.VAN Univ., 2 
VAERENBERGH 30u. } / 

15%.-17 NB UI . --
6' Praktische oefeningen ........ M.VAN 

VAERENBERGH 15 u. ' 

7. Beginselen van het sociaal recht ... N. (U. DEPREZ) 60u. 8~-10~ Univ., 2 
ARZ 

8. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, 2 
geschiedenis ............. H. BAL THAZAR 60 u. 10-12 Sem. 

(0} tat:'.il~l a:n;;ÏitgJ nlilliill '3 ~ ... ,. ':ll • d L. u~•---



~ I I<'Arin TJHT VAN n..- V' 

-

... ~"'"' ..................... I"Ll .. .., ..... u.ECHTSGELEERDHEID 

,_. 
-....) 
VI 

.. 
' 

' 

Leergangen. 

1. Staatsfilosofie ............ 

2. Hedendaagse vraagstukken van in terne 
Belgische politiek . . . . . . . . . . . 

3. Bestuurskunde • ............ 

4. -Ambtenarenrecht . · ,· ........ 

5. Openbare financiën .......... 

6. Bijzondere vra~gstukken van staats-
recht J ................. 

6: Praktische oefeningen ........ 
7. Bijzondere vraagstukken van 

administratief recht ......... 
7' Praktische oefeningen ...... - .. 

8. Algemene theorie van bestuur en 
organisatie .............. 

9. Vergelijkend grondwettelijk recht .. 

9' Praktische oefeningen ........ 
10. Cursussen te kiezen uit de hieronder-

vermelde voor ten minste 75 uur : 

a. Informatica, grondslagen en 
toepassingsgebieden ........ 

b. Politieke pro biemen van de 
nieuwe staten ........... 

Ie Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen (Nieuw Regime) 

Titularis (0) . maandag dinsdag . woensdag donderdag 

F. PEETERS 45 u. 

T. LUYKX 45 u. 14-15% 

A. VLERICK - ~ 
45 u. * 

R. SENELLE 45 u. - 14%-16 
-

F. AMERIJCKX 60u. -

N. (A. MAST) 30 u. } 16-19 (2) 

N. (A. MAST) 15 u. 

N. (A. VAN 
DERSTICHELE) 30 u. } N. (A. VAN- 1():.13 
DERSTICHELE) 15 u. -

R. DE MEYER 45 u. - 15V2-17 

N. (A. VRANCKX) 30 u. .. 

N: (A. VRANCKX) 15 u. * 

J. QUINTYN 45 u. \ 9-10V2 

A. VAN BILSEN 45 u. I 11-12% 

- ---- ---

vrijdag zaterdag 

9-10% 

11-13 

" 

-

I 

16-17 

-

' 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
wniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus * = dagen en uren later te bepalen 

- ~ 

-
-·- --

Plaats 
I 

-
- Univ., 8 

s 
' . 

Univ., 8 

Univ., ~ 
ARZ 

Univ., 2 
VTB 

Paddenhoek, 5 
2e verd. 

Univ., 4 
PG 

-

Paddenhoek; 5 
VTB 

Univ., 4 
PG 

.-

· Korte Meer, 9 

Korte Meer, 11 
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0\ 

I 
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F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID : -
·- --

le Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen 
~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
- - -- - ~ -

c. Hedendaagse vraagstukken van E.VAN -
internationale politiek ........ BOGAERT 45 u. 14-15% Korte Meer, 11 

d. Sociaal recht ............. N. (U. DEPREZ) 45 u. 8Y2-10 Univ., 2 
ARZ 

'' 

e. Beginselen van internationaal Univ.,4 · 
privaatrecht ............. E. SPANOGHE 45 u. 15Y2-17 Sem. 1e verdiep 

f. Ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, televisie) ..... T. LUYKX 45 u. 15Y2-17 Univ., 8 

g. Statistiek, bijzondere stof ...... H. PICARD 45 u. 16Y2-18 Univ., 8 · 

h. Sociaal-economische gevolgen van 
de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ............. J. QUINTYN 45 u. 11-12% Korte Meer, 9 

h' Demonstratieproeven en bezoeken --
aan instellingen J. QUINTYN 15 u. * _, ............ -

i Geschiedenis van de bestu ursin-
17Y2-19 Blandijnberg, 2 

stellingen van België 45 u. -......... M.BAELDE L 414 
j. Het stelsel van het vervoer en 

van het verkeer ............ J. DENDUYVER 45 u. 11-12% Univ., 8 

k. Openbare diensten met een 
~ 

economisch doel A. VLERICK 45 u. * -........... 
1 en, eveneens met instemming van de , 

I:aculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Uni- I 

versiteit, inzonderheid deze behoren-
de tot de licentie in de diplo-
matieke wetenschappen. 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar * = ·dagen en uren later te bepalen 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

·- ---

•, 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de staatS- en best~urswetenschappen . · - - - -.. -

Leergangen . Titularis (0) maandag . dinsdag . woenscjag ·qonderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. In ternationale organisaties ...... G. VAN Univ., 2 
OUDENHOVE 45 u. 14-15% PG 

2. Vergelijkend administratief N. (A. VANDER 

I recht STICHELEN 30 u. 10-13 (2) 
.. 

Paddenhoek, 5 ............... . . 
2' ·Praktische oefeningen ........ N. (A.VANDER \ STICHELEN 15 u. Sem. 1e verdiep 

3. Wetgevingstechniek .......... R. DE MEYER 30u. 

~ 
13-14V2 Paddenhoek 

3' Praktische oefeningen ........ R. DE MEYER 15 u. VfB 

-.....:I 4. Grondige studie van vraag-
stukken van bestuurskunde ....... A. VLERICK 45 u. * 

.....:I 

I 5. Grondige studie van vraag-

! stukken van openbare fmanci&l ... F~ AMERIJ CKX 45 u. 9-11% Univ., 2 . 

5' Praktische oefeningen ........ F. AMERIJCKX 30 u. Sem. 

6. Grondige studie van vraag-

! 
-. 

stukken van staatsrecht . . . . . . . : N. (A. MAST) 30u. 16-19 (2) - Paddenhoek, 5 

6' Praktische oefeningen . ........ N. (A. MAST) 15 u. 2e verd. 

7. Grondige studie van vraag- N. (A. VANDER 

I stukken van administratief STICHELEN 
recht . . . . . . . . . . . . . . . . . 30u . 10-13 (2) Univ., 4 

T Praktische oefeningen ........ N. (A. VANDER 

' STICHELEN 15 u. PG 

~ 

I 
* = dagen en uren later te bepalen (1) = eerste halfjaëi.I (2) = tweede halfjaar 



......,J 
00 

I 

' 

Leergangen . . -

1. Openbare financiën . . . . ·. . . . . . 

2. Demografie .............. 

3. Sociale economie 
.. ........... 

4. Sociale voorzieningen (Sociale bijstand 
C.O.O., volksgezondheid, sociale 
huisvesting en maatschappelijk werk) 

5. Soci~ recht ............. 

6. Arbeidsrecht ............. 

7. Sociaal zekerheidsrecht . . . . . . . . 

8. Administratieve organisatie van 
de sociale zekerheiä ......... 

9. Sociologische studie van actuele 
maatschappelijke problemen ..... 

9' Praktische oefeningen ........ 

10. Arbeidssociologie ........... 

11. Grondige studie van vraagstukken 
van economie ............. 

11' Praktische oefeningen ........ 

· { 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in de sociale wetenschappen )• , 

.,..., 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Pkzats 

F. AMERIJCKX 60 u. 11-13 Univ., 2 
. VfB 

M. VERSICHELEN" Univ., 8 
TERRYN 30 u. 14-15 Aud. 1 

A. DEVREKER 45 u. 14-15% Univ., 2 
- NBIII 

·' 

! Univ., 4 
.N. (U. DEPREZ) 45 u. 11-12% 

~ 

Sem. 1e verdiep 

N. (U. DEPREZ) 45 u. 8%-10 Univ., 2 
ARZ 

N. (U. DEPREZ) 30 u. 16-18 (1) Univ., 2 
I , NB I 
I 

30 u. 16-18 (2) 
I 

N. (U. DEPREZ) Univ .• 2 
I 

- NB I 

Univ., 2 
I 

E. CLAEYS-LEBOUCQ 30 u. 9-10 ARZ 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 30 u. 9-10 \ Univ., 8 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 30 u. 10-11 Univ., 8 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 30 u. > 10-11 Univ., 8 

M.VAN 

} MEERHAEGHE 30 u. .~ 14-15% Univ., 2 

M.VAN 
MEERHAEGHE 15 u. NBIII -



--.) 
\0 

I 

J 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
.. 

. ' 
2e Licentie in de sociale wetenschapperi 

k 
~ - . 

-- -
Leergangen_ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Arbe~dseconomie ........... A.DEVREKER 30 u. 10Yz-11Yz 
~ 

2. Grondige ~tudie van vraagstukken 
van arbeidsrecht ........... N. (H. ·LENAERTS) 30u. } 10-12 (1) ~ 

2' Praktische oefeningen N. (H. LENAERTS) 15 u. 10-11 (2) ........ 
3. Grondige studie van vraagstukken van 

sociaal zekerheidsrecht ........ N. (U. DEPREZ) 30 u. } 10Y:z-12 ~ -

3' Praktische oefeningen ........ N. (U. DEPREZ) 15 u. 

4. Financi&e organisatie van de 
, 

sociale zekerheid ........... B. DUBOIS 30 u. 11-12 

5. Internationaal sociaal recht . . . . . . N. (U. DEPREZ) .~ 45 u. 14-15Yz 

6. Sociaal procesrecht .......... N. (H. LENAERTS) 30 u. 9-10 

7. Vergelijkend socia~l recht ...... B. DUBOIS 45 u. 15Y2-17 

8. Ziekenhuiswezen ........... N. (R. DIERKENS) 30 u. * 
9. Cursussen te kiezen uit de hieronder 

vermelde voor ten minste 90 uur : 
J' . • -

a. Wetgeving op de jeugdbe-
scherming ............. G. DE BOCK 30 u.: * --

b. Sociale psychologie P. GHYSBRECHT 45 u. 15-16Yz 
-........ 

-*= dagen en uren later te bepalen (1) =-=eerste halfjaar (2) =tweed~ halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Plaats 

Univ., 8 

Univ., 2 

PG ' 

Univ., 2 

VfB 

Mageleinstr., 68 

Mageleinstr., 6_8 

Univ., 2 
PG 

Mageleinstr., 68 

~ 

Univ., 2 
ARZ 



00 
0 

I 

-

-
, 

-
Leergangen 

- . -
-

c. Nijverheidsrecht ......... 
d. en, eveneens met instemming van de 

Faculteit, cursussen die voorkomen 
op andere leerprogramma's van de 
Universiteit, inzonderheid deze 
behorende tot de licentie in de 
sociologie. 

F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de sociale wetenschappen 

Titularis (Q) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P.KLUYSK.ENS 45 u. 8%.-10 Univ., 8 

- -
~ 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
\ 

-~ .le Licentie in de diplomatieke wetenschappen 
- -- - ·-- -- -- -

Leergangen. Titularis (0) . . maandag . dinsdag . -woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

1. Diplomatieke geschiedenis sinds 
het Congres van Wenen ........ T. LUYKX 45 u. 9Yz-11 Univ., 8 

2. Vraagstukken van volkenrecht .... E. VAN BOGAER T 30 u. 
} 

14-15Vz Korte Meer, 11 

2' Praktische oefel)ingen ........ E. VAN BOGAERT 15 u. 

3. Internationale organisaties ...... G. VAN OUDEN- Univ., 2 
HOVE 45 u. 14-15Vz B 

4. Vergelijkend grondwettelijk recht .. N. (A. VRANCKX) 30u. } 16-17Vz Univ., 4 
A 

4' Praktische oefeningen ........ N. (A. VRANCKX) 15 u. -00 5. Grondige studie van vraagstukken 
van staatsrecht ............ N. (A. MAST) 30u. } 16-19(2) Paddenhoek, 5 

5' Praktische oefeningen ........ N. (A. MAST) 15 u. 2e verd. 

6. Wetgeving van de nieuwe staten H. ADRIAENS 45 u. 16-17Vz Paddenhoek. 5 ... - Sem. 

7. Internationaal privaatrecht ...... E: SPANOGHE 45 u. 14-15Vz Univ., 2 
NB 11 

8. Internationaal economisch recht ... G. SCHRANS 45 u. 14Yz-16 Univ., 4 
PG 

9. Recente ontwikkeling van de Univ., 8 
voornaamste staten .......... F. PEETERS 45 u. 10Vz-12 s 

I 

10. Internationale economie ....... M. VAN MEERHAEGHE 45 u. 11-12Vz Univ., 2 
ARZ 

L._ __ - -- - - -· -

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (2) = tweede halfjaar 



-00 
N 

I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID · 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 
·-

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

.. 
1. Europese instellingen ......... G. VAN OUDENHOVE 45 u 9%-11 

2. Grondige studie van vraagstukken van ' 
/ 

volkenrecht . . . . ·. . . . . . . • . ·. . · E. VAN BOGAER T 30u. } 
- .. 15%-17 

2' Praktische oefeningen E. VAN BOGAERT 15 u. : -- ' ........ ; 

3. Volkenrecht, bijzondere stof ..... E. VAN BOGAERT 45 u. 15%-17 

4. Grondige studie van vraagstukken van ../ 

internationaal privaatrecht ...... E. SPANOGHE 30u. 

} 
14-15% 

4' Praktische oefeningen ........ E.SPANOGHE 15 u. . . 

5. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ........ .E. VAN BOGAERT 45 .u. 14-15% 

6. Ontwikkeling van de Belgische buiten-
landse politiek sedert 1830 ...... T. LUYKX 45 u. 14-15Y2 

7. Staatshuishoudkunde, bijzondere 
leerstof ................. A. VLERICK 45 u. * -

8. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor tenminste 7 5 uur : . ·' 
á. Overzicht van het Belgisch 

en buitenlands handelsrecht .... S. FREDERICQ 45 u. 8%-10 

-
' 

• = dagen en uren later te bepalen '-

De studenten zijn gehouden hun keuze, v66r 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zii van het examen worden uitsresloten. 

-

I 

Plaats 

Korte Meer, 11 

Korte Meer, 11 

~ 

Korte Meer, 11 

Univ., 4 
Sem. ie verdiep . 

Korte Meer, 11 

Univ., 8 

Univ., 8 



-00 
·w 
I 

..... 

FACULTEITVAN i>E RECHTSGELEERDHEID 
I 

" 2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

. 
Leergangen Titularis (0) . mmzndag dinsdag woensdag donderdf!g vrijdag zaterdag Plaats 

..... , 

b. Ontwikkeling van de diplomatie Univ., 8 
als instelling ............. F. PEETERS 45 u. ., 

10~12 s 

c. Economische aardrijkskunde ..... l... DE SMET 45 u. * 
d. Internationaal financieel recht .. ... G.SCHRANS 45 u. 16-17~ Univ., 2 

PG 

e. Internationaal sociaal recht ..... N. (U. DEPREZ) 45 u. 14-15~ Mageleinstr., 68 

f. Vergelijkend internationaal . Univ., 2 
privaatrecht ............. E. SPANOGHE 45 u. 10~12 ,; s 

g. Consulaire wetgeving ......... E. VAN BOGAERT 45 u. 17-18~ Korte Meer, 11 

h. en, eveneens met instemming van de 
. Faculteit, cursussen die voorkomen op 

andere leerprogramma's van de Uni-
,. 

versiteit, inzonderheid deze behorende 
tot de licentie in de staats- en -
bestuurswetenschappen ' -

~ 

- ~ -: 
' 

-
, *= dagen en uren later te bepalen 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóQr 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 



-~ 
I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

te Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 
1·-

·Leergangen Titularis 
- 1...:. --- - ____ ___._.._ 

f) .I maandag I _ dinsdog I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

1. GrondsJagen van de per~ en . 
comunnicatiewetenschap . . . . . . . 

2. Ontwikkeling van de communicatie- , . 
. media, (pets, radio, televisie)- . · .. · ... 

3. Inrichting en techniek van het 
informatiewezen • • . . 

3' Bezoeken aan instellingen . . . • . • 

4. Juridisch statuut van de : 
communicatiemedia 

5. Grondbeginselen van het auteursrecht 

P. KLUYSKENS 

T. LUYKX 

J. BRIERS 

J. BRIERS 

P.KLUYSKENS 

F. VAN ISACKER 

6. Sociologie van de communicatie . . . 1 M. VAN 
VAERENBERGH 

7. PsychQlogie van de communicatie .. I P. GHYSBRECHT 

8. Ontwikkeling van de natuurweten-
schappen sedert de 19e eeuw ..... IJ. QUINTYN 

9. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Be]gische politiek . . • . . . . . . . . IT. LUYKX 

10. Geschiedenis van de politieke 
leerstelsels . . . . • . . . • . . . . . I F. PEETERS 

11. Oefeningen over de vraagstukken van 
de geschreven pers ....•..... I P. KLUYSKENS 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 
* = dagen en uren later te bepalen 

45 u. 15Yl-17 

45 u. 15%-17 

45 u. 14-15Vl 

15 u. * na afspraak 

,. 
45 u. 14-15Yl 

30u. 14-15 

45 u. 10-llYl 

30 u. 15-16 

45 u. I I I I 9-10% 

45 u. I 14-15% 

45 u. 9-10Yl 

30 u. 10Yl"ll% 

Plaats 

Univ., 8 -
s 

Univ., 8 
Univ., 8 

s 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 

Univ., 2 
ARZ 

~:...-

•• 

Korte Meer, 9 

Univ., 8 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 



-00 
VI 

;. FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
" 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetensch~p 
' 

Leergangen . Titularis (0) maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Geschiedenis van de Be]gische ' 
pers, radio en televisie · ........ T. LUYKX .45 u. 11-12% 

2. Plichtenleer bij de communicatie F. VAN ISACKER 30 u. 10-12 (1) 
,. ... 

~' 

.. ' 

3. Grondige studie van de geschreven 
pers in binnen- en bqitenland P.KLUYSKENS I 45 u. 17-18% ..... 

4. Grondige studie van de communicatie 
media .. ............... J. BRIERS 60 u. 15%-17% 

, 

Grondige studie van vraagstukken lopend 5. 
~ 

over de ontwikkeling van de telecommu-
I 

nicatie ................ J. QUINTYN 45 u. 9-12 (1) 
-

6. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek . . . . . . . . E. VAN BOGAER T 45 u. .. 14-15% 

\ 

7. Oefeningen in de audio-visuele media J. BRIERS 30 u. 17YA-18Y2 

8. Informatica, grondslagen en - -
toepassingsgebieden ......... J. QUINTYN 45 u. 9-10% 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor ten minste 45 uur : 
a. Politieke aardrijkskunde L. DE SMET 45 u. * ...... ." -· 

• . 
. ~ -

*=dagen en uren later te bepalen(1) (1) = eerste halfjaar 

De studenten zijn gehouden hun keuze, 'vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

•. 

Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

-

. Korte Meer, 9 

Korte Meer, 11 

Univ~, 8 

Korte Meer, 9 



00 
0\ 

I 

Leergangen. 
- - .-

b. · Diplomatieke geschiedenis sinds 
het Congres van Wenen ........ 

c. Internationale economische 
instellingen .............. 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ........... 

e. Een overzicht van de financiële 
economie ............... 

f. Vergelijkend persrecht ........ 

g. Grondige studie van vraagstukken van 
de sociologie van de communicatie .. 

h. Sociaal-economische gevolgen van de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ............. 

h' Demonstratieproeven en bezoeken 
aan instellingen ............ 

i. Problemat;iek van het theater ..... 

j. Oefeningen in verbale communicatie 

j' Praktische oefeningen ........ 
k. Public relations ~ . . . . . . . . .• . . . 
k' Praktische oefeningen ... •· .... 

* = dagen en u~n later te bepalen 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers-. en communicatiewetenschap 

Titularis (0) maandag . dinsdag . woensgag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 
- - : 

T. LUYKX 45 u. 9%-11 Univ., 8 

M. VAN MEER-
HAEGHE - 45 u. * na afspraak 

Univ., 8 
F. VAN ISACKER 45 u. 15-16% s 

V. DE RIDDER 45 u. * 
F. VAN ISACKER 45 u. 15Yz-17 Univ., 8 

s 
M. VAN VAEREN-
BERGH 45 u. 9-12 (2) Univ., 8 

I 

J. QUI,NTYN 45 u. 11-12% Korte Meer, 9 

J. QUINTYN 15 u. * 
---

M. VAN SPAAN-
DONCK 45 u. * 
K. DE CLERCK 15 u. 

K. DE CLERCK 30 u. 
. 14-15% . J. Kluyskensstr., 33 

K. DE CLERCK 30 u. 
15~17 .... , IJ. Kluyskensstr" 33 

K. DE CLERCK 15 u. 

(2) = tweede halfjaar 



- -- --
- FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

"' 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap ' 
- ::- - -

- ·- - - ~ . - -

Leergangen. Titularis (0) . maandag dinsdag I woensdag I donderdag i vrijdag I zaterdag 

L Beleidsproblemen van de kranten- 1. VAN 
onderneming SPRING EL 45 u. * ............. 

m. en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Uni-
versiteit, inzonderheid deze behorende 
tot de licentie in de sociologie . -

- -

~ · * = dagen en uren later te bepalen 
I 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, _ 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

- -

Plaats 



00 
00 

I 

-·· 

' 

- Leergangen. 
~ 

--

A. ALGEMENE VAKKEN 
1. GrondsJagen van de pers- en 

communicatiewetenschap ...... 
2. · Ont.wikk~Jjng van de coniJ!l_!lnicatie: ; 

Jl!edia (pers, radio, film, televisie) ... 
3. Geschiedenis van de Belgische pers, 

radio en televisie ........... 
4. Inrichting en techniek van het 

informatiewezen ........... 
4' Bezoeken aan instellingen ...... 
5. Juridisch statuut van de 

communicatiemedia ......... 
6. Grondb~ginselen van het auteursrecht . 
7. Plichtenleer bij de communicatie ... 

8. Sociologie van de communicatie ... 

9. Psychologie van de communicatie .. 

10. Grondige studie van de communicatie 
media ................. 

11. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ........ 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

-
r 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig examen in de pers- en communicatiewetenschap -

Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
., 

-
- · 

Univ., 8 
P. KLUYSKENS 45 u. 15%-17 ' s ' 

... 
T. LUYKX 45 u. 15%-17 Univ., 8 

-

T. LUYKX 45 u. 11-12% Univ., 8 
... Univ., 8 

J. BRIERS 45 u. 14-151'2 - s 
J. BRIERS 15 u. * na afspraak 

Univ., 8 
P .• KLUYS KENS 45 u. 14-15% ... s 
F. VAN ISACKER 30u. 14-15 Univ., 8 

s 
F. VAN ISACKER 30 u. 10-12 (1) Univ., 8 

'. s 
tl. VAN 
VAERENBERGH 45 u. 10-11% Univ., 8 

P. GHYS BRECHT 30 u. 
' 

15-16 Univ., 2 
ARZ 

' 
Univ., 8 

J. BRIERS 60u. 15%-17% s 

E. VAN BOGAER T 45 u. 14-15% . Korte Meer, 11 
--------

(1) = eerste halfjaar * = dagen en uren Jater te bepalen 



' 

...... 
00 
\C) 

I 

; 

Leergangen 

B. ~ SPECIFIEKE CURSUSSEN TE VOLGEN 
DOOR DE AFGESTUDEERDENVAN 
DE HIERONDER VERMELDE 
GROEPEN: 

Groep A: afgestudeerden van 
- de faculteit van de letteren en 

wijsbegeerte 
_:__ het hoger instituut voor kunst-

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 dé rechtsgeleerdheid 

·- de faculteit van de landbouwweten-
schappen 

- de school voor criminologie 
- de afdeling "Alle Wapens" van de 

Koninklijke Militaire School 

1. Hedendaagse vraagstl,lkken van interne 
Belgische politiek ............ 

2. Grondige studie van vraagstukken lopende 
over de ontwikkeling van de tele-
communicatie • • • • • • • • • • • • ! ~ 

(0) = totaal aantal uren per cursus 

-- -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID -

Enig examen licentie ~n de pers- en communicatiewetenschap 
I 

- -

Titularis (0) maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

,• 
... 

·' " 
... 

.. 
- -- ... 

J 

·-

... 

-

1- -
J. QUINTYN 45 u. 9- 10Vz Korte Meer, 9 

M. VAN-
na afspraak -MEERHAEGHE 45 u. * 

' ' I 

' ·, 
'-. .. .. 

-
... 

. . 
\ ' 

.. 

T. LUYKX 45 u. 14- 151/z Univ., 8 
, 

l 

J. QUINTYN 45 u. 9-12 (1) Korte Meer, 9 

* : dag en uur later te bepalen (1) : eerste halfjaar 



~ 

FACULTEITVAN DE RECHI'SGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

- Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats - -

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 

we tenschappen 
- de faculteit van de toegepaste -wetenschappen --\0 - de faculteit van de diergeneeskunde 

0 

I 
- de Polytechnische afdeling van de 

Koninklijke Militaire School 

1. Geschiedenis van de politieke 
leerstelsels ................ F. PEETERS 45 u. 9- lOYz Univ., 8, S 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek T. LUYKX 45 u. 14- 15% - Univ., 8 ............ 

-. 

·-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 



-\0 

-

Leergangen 

1. Overzicht van algemene sociologische 
theorieën ................. 

2. Werkcollege over sociografisch 
onderzoek ................ 

3. Methodes der sociologische analyse ... 
4. Werkcollege over sociologische analyse 

5. Statistiek toegepast op de sociale 
wetenschappen, met inbegrip van 
steekproeftechniek . . . . . . . . . . . . 

6. Werkcollege over de statistiek, met -inbegrip van programmatie ........ 

7. Demografie ............... 

8. Werkcollege over demografisché 
analysetechnieken ............ 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder-
vermelde voor ten minste 150 uur : 

a. Sociologie van de ruimtelijke 
ordening ............ • . .. 

a' Praktische oefeningen ........ 
---- - --

(o) ::;;:;; totaal aantal uren per cursus 
(1) =eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

,. le Licentie in de sociologie 
·- ---

Titularis FJ maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 4 
N. 30 u. 13-14 Sem. 1e verdiep 

M.VAN Univ., 8 
VAERENBERGH 45 u. 16Y:z-18 s 

N. 30 u. 14-15 Univ., 4 
Sem. 1e verdiep 

N. 45 u. 15-16 Univ., 4 
Sem. 1e verdiep 

U!!!V:, 4 . . 
N . 30 u. 10-11 Sem. leverdiep 

N. 45 u. * 
M. VERSICHELEN- U_nh'_., 8 TERRYN 30 u. 14-15 Aud. 1 

N. 45 u. * 

! 9-11(1) 
M.VAN 
VAERENBERGH 20 u. 

·- Univ., 8 
I M.VAN 

I 

VAERENBERGH 10 u. 
-L.... 



-\0 
N 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID -•' --
~ 

le Licentie in de sociologie ' 
--

\ 
~ 

~ -

' Leergangen . Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . . 

b. Soèiologie van de moraal (*) · . . . . . ·. ·. 1. KRUITHOF' 60 u. 
Blandijn berg, 2 

14-16 L 216 
c. Ihstellingen van de nieuwe staten . . . H.ADRIAENS 60 u. 14-16 . .,. Univ., 2 . · 

~ 

~ ARZ 
-

d. Sociale economie ........... A.DEVRE~R 45 u. 14-15% Univ., 2 
NB 111 

e. Sociale biologie . . . . . . . . . . . . R. CLIQUET 45 u. 
} 

Led., 35 

e' Praktische oefeningen R. CLIQUET 15 u. 17-19 - s ........ 
f. Criminologie ............. W. CALEWAERT 45 u. 11-12% uniV., 2 

- - PG 
.... 

g. Antropologie ............. R.CLIQUET 45 u. 17-18% Led., 35 
s 

h. Etnologie (3) ............. P. V ANDENHOUTE 60 u. 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

i Socialè psychologie .......... P. GHYSBRECHT 45 u. 15V2-17 Univ., 2 
ARZ 

j. Bedrijfssociologie . . . . . . . . . • . M. VAN VAEREN-. BERGH 
' 

30u. 14-16 (1) Univ., 8 

k. Arbeidssociologie ........... M. VERSICHELEN ~ 

TERRYN 30 u. 10-11 ···- Univ., 8 

1 Literaire sociologie (4) A. BOLCKMANS 45 u. * ........ 
m. Menselijke aardrijkskunde ...... L. DE SMET 45 u. 14-15% Blandiin berg, 2 

6e verdiep 
n. en, eveneens met instemming van de ·-faculteit, cursussen die voorkomen -

op andere leerprogramma's 
van de Universiteit. 

-

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (4) =om de 2jaar te doceren (3) = 30 u te doceren in de 1e licentie en 30 u te ·doceren in de ~e licentie (1) =eerste halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, v{){>r 15 oktober ván het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

~ 

-



" - , 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

., 

2e Licentie in de sociologie 
-

' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

f . 
1. Kritische studie van een sociologische i 

auteur ................ N. 30u. * 
...... 

2. Sociologie van de communicatie . .. M. VAN VAEREN-
BERGH 45 u. 10-11% Univ., 8 

3. Vergelijkende studie van Westerse , 
maatschappelijke structuren N . 30 u. * . . . . . 

4. Werkcollege over Westerse maatschap-
pelijke structuren . . . . . . • . ; . . N. 45 u. * ... -\0 

w 
I 

5. Sociologische studie van actuele M. VERSICHELEN-
- ~Ou. maatschappelijke problemen ..... TERRYN 9-10 Univ., 8 

6. Werkcollege over actuele M. VERSICHELEN-

I maatschappelijke problemen ..... TERRYN 30u. Univ., 8 

6' Bezoeken aan instellingen ...... M. VERSICHELEN-
r().lll> - --

TERRYN 15 u. 

7. Cursussen te kiezen uit de op p.190 
onder nummer 9 vermelde voor ten -( -minste 165 uur 

-~ 

* = dagen en uren later te bepalen 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zo~iet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. - . 

' 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. iti de staats- en sociale wetenschappen 
. 

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

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

2. D.e geschiedenis van de opvoedkunde K. DE CLERCK 17-19 (2) Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer ......... A.GERLO 9Yz-ll Vz Blandijnberg, 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die vpor-
komen op het programma van het middel-
baar, het normaal en het technisch onderwijs : - staats- en sociale wetenschappen ...... G. DE BOCK 14-15 Blandijnberg, 2 

\0 
~ 

I 4' Praktische oefeningen ............ N. (G. DE BOCK) 30 uur/jaar 

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 van het " 
middelbaar, normaal of technisch onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit 
het programma van het middelbaar, het normaal en het technisch onderwijs. Het examen voor de graad van geaggregeerde 
HS. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

( 1) = eerste halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het sociaal recht 
-

-~ -

, Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

1. Arbeidsrecht . . . . . . . • . · . . . . • . . . N. 14-15Yz Univ., 2 
NBI 

2. Arbeidseconomie .............. A.DEVREKER 14-15 (2) Univ., 8 

3. Sociale voorzieningen ............ U.DEPREZ - 11-12Yz Univ .. 4 
Sem. 1e verdiep 

4. Nijverheidsrecht ............... P.KLUYSKENS 8Yz-10 (22Yz uur/jaar) Univ., 8 

s. Geschillen van sociaal recht ......... H. LENAERTS 9-10 Univ., 2,. 
PG 

- 6. Internationaal sociaal recht ......... U.DEPREZ 14Yz-15% Mageleinstr., 6 8 
\0 
VI 

7. Vergelijkend sociaal recht .... ....... B. DUBOIS 15Vz-17 (2 Mageleinstr., 68 

8. Praktischy oefeningen over sociaal recht . . . U.DEPREZ 17Vz-18% Univ., 4 
Sem. 1e verdiep 

. 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
•. ' .. •' ' .. · .. . 

, Licentie in het Europe5e recht 
-- ~ 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAERT 18-19% Korte Meer, 11 

2. Europese politieke ontwikkeling ...... G. VAN OUDENHOVE 14-17{1) Korte Meer, 11 

3. De externe betrekkingen van de , 

gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . . . G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Korte Meer, 11 ., 
..... 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging .. M. STORME \ 9-11 Univ., 4 
s 

-· 5. Statuut van de supranationale ambtenaren G. VAN OUDENHOVE ' 10%-11 - - Korte Meer, 11 
\0 
0\ 

I 
6. Europees economisch recht: " ........ 

a) partim : theoretisch gedeelte ....... G.SCHRANS Univ., 4 
b) partim : toepassingsgevallen G.SCHRANS (90 uur/ja.ar) 14-16 Se~. 1e verdiep 

-....... 

7. Europees sociaal recht U.DEPREZ - 14%- 15Yz· Univ., 2 ............ 
Sem . 

8. Europees monetair, financieel en fiscaal 
. 

Univ., 4 .. ' . 
recht ..................... I. CLAEYS BOUUAER T 11-13 s 

~ -
9. Europees nucleair recht G.SCHRANS - 11-12 Uni~.~ ........... 

ARZ 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de - Univ., 4 
gemeenschappen . . . . • . . . . . . . . . . M.STORME ··- 11-12 s 

11. De instellingen van de Europese 
gemeenschappen . . ' . . . . . . . . . . . . . G. VAN OUDENHOVE . 11-12% Korte Meer, 11 

. 
(1):!!: eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



---- c' ~ - - - - -- - --- -
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I, 

·. FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERJli'EIIl --· - . 

Facultatieve cursussen . 
Leergangen Titularis 

' 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. 

. . 
8%-10 

Univ., 2 
Beginselen van het boekhouden ..... . . C. DE PELSEMAEKER " NB 111 

2. Sociale psychologie P. GHYSBRECHT 16-17% Univ., 2 ............. 
ARZ 

3. Inleiding tot het bedrijfsbeheer ....... A. VLERICK 45 uur •. ,, . 
~ --

' 

" ·- t 

- ~ 

I 
---' - -\0 'v 

.....:1 - !. -I , - ., , 
- - ' 

~ : 7 

. -

.. 

c 

" - -
'\ -· 

I 
I ' 
I .:· 
I 

I -

(2) =tweede halfjaar 



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(K.B. van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8- Tel. 25.76.51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De School voo~ Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat en van doctor in de criminologie. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Tot de licentie : . ' 
A. 1. de houders van een wettelijk of wetensrhappelijk diploma van kandi

daat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede -
bij toepassing van artikel 3 7 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 gerechtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de staats
veiligheid, de rijkswachtofficieren en de offi~ieren van de jeugdpolitie ; 

3. de kandidaat-rijkswachtofficieren die opgenomen zijn in de Koninklijke 
Militaire School en die er geslaagd zijn voor het examen over alle in de 
eerste twee studiejaren gedoceerde vakken; 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die van 1965 af in de Koninklijke 
Rijkswachtschool worden gevormd en die er . geslaagd zijn voor het 
examen over alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken. 

Worden eveneens toegelaten tot de eerste licentie in de criminologie, 
mits te slagen voor een toelatingsexamen over de hierna aangegeven vakken : 

a) de eerstaanwezende gerechtelijke agenten-inspecteurs, die de hoedanigheid 
hebben van officier van de gerechtelijke politie en de agenten-inspecteurs 
van de gerechtelijke politie bij de parketten en de agenten-inspecteurs van 
de jeugdpolitie ; turn worden voorgelegd. 

b) de leden van de politiële instanties, houders van het brevet van politie
officier; 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk as~istent, van sociaal 
assistent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle 
afdelingen), verpleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van een 
gelijkwaardig geacht studiebewijs. 

Het toelatingsexamen loopt over de hierna vermelde algemeen ver
plichte vakken : 

1) Inleiding tot algemene biologie;· 
2) De algemene psychologie; 

-198-



3) Inleiding tot de algemene rechtsleer; 
4) Beginselen van de sociologie; 
5) Inleiding tot de strafwetenschappen; 

en over één vak te kiezen onder de hierna aangegevene : 

a) Overzicht van de wijsgerige stromingen in de wereldliteratuur; 
b) Overzicht van de wijsgerige stefsels; 
c) Inleiding tot de sociale en politieke leerstelsels; 
d) Algeme~e statistiek, met praktische oefeningen. 

B. De houders van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker of 
van licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een 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 studiè en mits het afleggen van een enig examen of van twee 
examengedeelten. 

- Tot het doctoraat : 

zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van het diploma van licentiaat 
in de criminologie. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

1 oDe licentie : 

- de vakken van het examen van licentiaat lopen over twee gedeelte.n en 
tenminste 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 indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 

proefschrift in handschrift of gedrukt, . en van drie door de examen
commissie aangenomen stellingen; 

- het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, door de 
examinandus dienen verdedigd te worden; 

- ze moeten aan de Raad van de School tenminste drie maanden vóór de 
voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 
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SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 
'-

1 e Licentie in de crimin~logie - , 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

... 
1. Criminologie . . . . . . . . . . . . . . . ·. · . W. CALEWAERT 11-12% - Univ., 2 -
2. De encyclopedie van het recht . . . . . . . . W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Gerechtelijke geneeskunde . . . . . . . . . N . - 14-16 16-18 J. K.luyskensstr., 27 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ................. R.BOEHM 17-18% Blandijnberg, 2 

5. Strafrecht, met inbegrip van praktische -
N 

8 
I 

oefeningèn · . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8%-10 Univ., 2 

Strafvordering met 
I 

6. 
praktische oefeningen . . . . . . . . . --; .. N . 8%-10 

~ 
Univ., 2 

-
7. Strafkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11-12 Univ., 2 

8. Grondige studie van vraagstukken van straf-
recht m~t inbegrip_van praktische - ," ... - . -
oefeningen N . 10-11 

. . - Univ., 2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde .. P. GHYSBRECHT 16-17 Univ., 2 

r 

-

\ 

' 
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j SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

2e Licentie in de criminologie 
- --- - ~~- l 

Leergangen Titularis ·rmandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

1. De beginselen van de wetgeving _(betreffende 
de jeugdbescherming) ............ G. DE BOCK 16-18(2) Pasteurlaari, 2 

2. Psychopathologische criminele profylaxe .. P. G HYSBRECHT 15-15% Univ., 8 

3. Beginselen der psychiatrie .......... E.VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

4. De psychiatrische kliniek .......... E.VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

5. De forensische psychiatrie, met inbegrip 
van de criminele antropologie en de 

I I 
criminele pathologie ............. P. GHYSBRECHT 15%-16 - Univ., 8 

N 6. Beginselen van de criminalistiek . . . . . . . N . 8%-10 J. Kluyskensstr., 27 · 
0 

i - 9V2-10Wl) I 7. Vergelijkend strafrecht ........... J. D'HAENENS / Univ., 2 

8. De vergelijkende strafvordering . ·-..... "1. D'HAENENS ' 11-12 (2) Univ., 2 
' 
I 9 . . Sociale criminele profylaxe . . . . . . . . . N . 1Q-11 Univ., 2 
I 
' 10. Geneeskundige criminele profylaxe P. GHYSBRECHT 14-15(1) Univ., 8 I 

..... 

I 11.. Beginselen van het internationaal 

I strafrecht .................. W. CALEWAERT 10-11 Univ., 2 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. Beginselen van scheikundige toxicologie . . . A. HEYNDRICKX 14-16(2) J. Kluyskensstr., 27 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBPUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(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. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

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 tot de licentie toegelaten. 

Zij kunnen door de bevoegde examencommissie vrijgesteld worden van 
ondervraging over de vakken of gedeelten van vakken waarover zij met goed 
gevolg vroeger reeds examen hebben afgelegd. 

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 a~n 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 ~an de examencommissie bezorgd uiterlijk één maand vóór de 
vastgestelde daturn van de opening van de zittijd. 

2° Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de stedebouw, 
. I 

ruimtelijke ordening en ontwikkeling omvat het in9ienen 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, RUIMTEUJ.KE ORDENING EN ONTWIKKEUNG 
~ 

~ 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 
-

·- Leergangen Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Encyclopedie van de ruimtelijke ordening .. L. HENDRICKX 9-10(1) 

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 
b) deel: bodemkunde en fysische aardrijks-

kunde ................... R. TA VERNIER 14-16(1) 2~ uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar . 

3. Antropogeografisch milieu in verband met ... 
I 

de ruimtelijke ordening, met praktische 
oefeningen : 
a) deel : menselijke aardrijkskunde ... . . F. SNACKEN 10 uur theorie+ 5 uur oefeningen/jaar 

- . b) deel: economische aardrijkskunde L. DE SMET 15-16(2) 10 uur theorie + 5 uur oefeningen/jaar .... 
4. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 

van de luchtfotointerpretatie, met 
praktischè oefeningen ............ F. SNACKEN 16-19(2) 30 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 

5. Survey en ruimtelijke planning, (75 uur theorie+ 45 u~r oefeningen/jaar) 
met. praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. ANSELIN 14-18 

6. Economische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, praktische oefeningen : 

20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar a) deel : algemene economische aspecten .. M. ANSELIN 9-11 (*) 

b) deel : verkeerseconomie ......... J. DENDUYVER - (20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar) 16-17% ' 

7. Sociologische aspecten van de ruimtelijJee 
ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel : algemene sociologische aspecten .. M.E. VAN V AERENBERGH 10-12(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 
b) deel: arbeidsvoorziening en tewerkstel-

~ 

- ling met overeenkomstige planning . . · . . M.E. VAN VAERENBERGH 10-12(2) 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar 

(*)=om de veertien dagen (1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

: 

/ 

Plaats 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 575 
Blandijnberg, 2 

Coupure, 5 7 5 

Plat., 26 

Plat., 26 
Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEUJKE ORDENING EN ONTWIKKEUNG 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag vrijdag zaterdag 
-- . ~ 

T'L ·- -~ 

8. Juridische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen .... R. SENELLE 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jaar 

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke M.E. VAN 
9-10 1 ordening, met praktische oefeningen .... VAERENBERGH 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 

10 . . Technische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen 
a) deel : geschiedenis van de bouwkunst 

en van het urbanisme ........... L. HENDRICKX ~0 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 10-11 

b) deel : studie van de infrastructuur .... G. VAN RISSEGHEM 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) 

c) deel : gemeenschapsuitrusting, huis-
vesting en bedrijfsgebouwen . . . . . . . N . 20 uur theorie + 10 uur oefeningen/jaar 11%-12% 

11. Hygiëne van de agglomeraties ........ K. VUYLSTEEK 15 uur/jaar 

12. Praktische oefeningen over statistiek in 
verband met de ruimtelijke ordening .... H. PICARO 15 uur/jaar 

Over die cursussen wrdt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de 
examinandus en met toestemming van çle raad van het Instituut kan echter ovef 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.ujterlijk één maand vóór de vastgestelde datum van de opening van de zittijd. . .. 

. . 

(*) = om de tw~ weken 

~ 

Plaats 

Univ., 2 

Univ., 8 

Plat., 22 

Plat, 22 

.. Plat, 22 

Ac. Ziekenh. 

Univ., 8 

~ 

-



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

LEDEGANCKSTRAAT 35 -Tel. 22.78.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Wetenschappen verleent de volgende wett.elijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

1) Kandidaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 
- groep scheikunde 
- groep. aard- en delfstofkunde 
-groep aardrijkskunde 
- groep biologie' 

2) Licentiaat in de wetenschappen -groep wiskûnde 
- groep natuurkunde 

theoretische richting 
of 
experimentele richting 

- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch -chem~sche 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) Gediplomeerde in gevorderde studies in de bodemkunde 

3) Lièentiaat 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. 

(**) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 8 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
1) Tot de licentie in de bodemkunde en tot de "Gevorderde studies in de 

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 landbouwindustrieën 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 wetenschappen, groep scheikunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur; 
-ingenieur voor .de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

OVERZICHTVAN DE STUDJEN 

1 oDe kandidatuur in de wetenschappen : 
- omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. Elk 

examengedeelte omvat tevens praktische proeven over de vakken die 
zulks vergen. 

2° De licentie in de wetenschappen : 
- het programma van de licentie in de wetenschappen behelst een enig 

examen of twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus, en 
tenminste twee jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat in 
de wetenschappen moet, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij 
de groep vakken voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal 
aan de examencommissie overgemaakt worden tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor de aanvang der examens. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- hij die zich aanmeldt voor dit examen moet door een getuigschrift 

bewijzen dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in 
een inrichting voor middelbaar onderwijs: 

- äe examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen, vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea; 

I 
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- het examen voor de graad van geaggregeerde mag gelijktijdig afgelegd 
worden met dat van de licentie. 

- de · examenperiode die ingericht wordt in januari b~hoort 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 voor het hoger onderwijs : 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de.graad van doctor in de 

wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de wetenschappen. Het 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitg~geven proefschrift en van 'drie bijstellingen, alsmede het 
geven van een openbare les. 

6° De "Gevorderde studies in de bodemkunde" : 
- het diploma van gevorderde studies in de bodemkunde kan behaald

worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie. 

7° De licentie in de bodemkunde : 
- de examenvakken zijn het voorwerp van twee proeven en van tenminste 

twee jaar studie; 
-het examen omvat het indienen, bij het tweede examengedeelte, van 

een proefschrift over één der grondige vakken van het programma. Het 
moet voorgelegd worden tenminste één niaand vóór de aanvang der 
examens. 

BoDe 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. 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de wiskunde 

Leergangen Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-. -
I f- - - -- ----;-

---- -
... 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8%-10(1) 
I 

(1e deel) F. V ANMASSENHOVE . 8V2-10 11Y2-13(2) 8V2-10 flat., 22 I ................... 
l 1! Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE 14Y2-16% Plat., 22 

2. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO 11%-13 10-11% ~lat., 22 - ~ 

2! Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . J. BILO 10-11% Plat., 22 

3. De hogere algebra, met de determinanten-

I theorie ...•................ F. WUYTACK 8V2-10 Plat., 22 
N 3: Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 
0 
00 4. De analytische mechanica, (partim : statica 
I en kinematica) ................ R.MERTENS 11%-13(2 8V2-10(2) Plat., 22 

4! Praktische oefenijlgen ............ R. MERTENS 22% uur/jaar Plat., 22 

5. De beschrijvende meetkunde ........ C. VANHELLEPUTTE 10-11% . 10-11%(1) Plat., 22 

5! Praktische oefeningen ............ C. VANHELLEPUTTE 10-11%(2) Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (le deel : 
mechanica en warmteleer) .......... P. MORTIER 8%-10 11V2-13(1) Rozier, 44 

6! Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

7. E~n overzicht der wijsbegeerte. . . . . . . . . E. VERMEERSCH 11 Yz-13 . (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 

-
i 

~" 

( 1) = eefste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

/ --



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
, 

2e Kandidatuur in de wiskunde -- - . 

- --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De integraalrekening (2e deel) en de 
.. 

beginselen van de differentierekening en \ 

van de variatierekening ........... F. V ANMASSENHOVE 8V2-10 8V2-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ............ F. VANMASSENHOVE 11V2-B Plat., 22 

2. De projectieve meetkunde .......... J. BILO 10,11% Plat., 22 ' 
2'. Praktische oefeningen ............ J. BILO 45 uur/jaar Plat., 22 

3. De theoretische mechanica, (partim: dynamica) ,R. MERTENS llV2-l3 llYz-13 Krijgslaan, 271 
S9 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

N 

~ -
1 

4. De beginselen van de sterrenkunde en van 
14VZ.:16 (d Krijgslaan, 271 

de geodesie ................. P. DINGENS 8%-10 S9 
4'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 105 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

5. De beginselen van de theoretische en 
wiskundige natuurkunde, partim : Krijgslaan, 271 
elektromagnetisme ............. N. (P. PHARISEAU) 10-11% (1 S9 

5'. Praktische oefeningen ............ N. (P. PHARISEAU) 10,11% (1) Krijgslaan, 271.S9 

6. De beginselen van de theoretische en wiskundige 
natuurkunde, partim : inleiding tot de niet- · . Krijgslaan, 271 

· relativistische quanturnmechanica ...... N. (C. GROSJEAN) 10-11 Yz (1 S9 
6'. Praktische oefeningen ............ N. (G. GROSJEAN) 10-11% (2) Krijgslaan, 271.S9 

7. De algemene natuurkunde (2e deel : 8%-10 (1) 
elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER llYz-13 (1 10-llVz (2) Rozier, 44 

7'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

8. De beginselen van de algemene scheikunde, 10-11% 10-11% Plat., 22 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. DE SMET (1) (1) Krijgslaan, 271.S9 

. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



.... FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN .. ' ' • .. 
le Licentie in de wiskunde _, .. . 

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

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : . 
~ ~ 

1. Dehogere analyse - ,. 

a. ·partim : algemene funktietheorie en theorie -
van de differentiaal vergelijkingen .... R. DELANGHE 14-15% Krijgslaan, 271.89 

a' praktische oefeningen ........... R. DELANGHE 15Yl-17(*) , Krijgslaan, 27l.S9 
b. partim : studie van de bijzondere 

funkties en methodes ........... G. CROMBEZ 14-15% Krijgslaan, 271.89 
b'. praktische oefeningen . . . . . . . . . . . G. CROMBEZ 15Yl-17(*) Krijgslaan, 271.89 

N ...... 2. De aanvullingen van theoretische mechanica R.MERTENS 10-11%(1) 14Yl-16(1) Krijgsla~, 271.89 
0 
I 

· 2'. Praktische oefeningen . -........... R. MERTENS 16-17%(1) I Krijgslaan, 271.89 
3. De waarschijnlijkheidsrekening en de llV2-13 Krijgslaan, 271. 

theorie der waarnemingsfouten ....... P. DINGENS (1)+%(2) ~ S9 
3'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 16-18(*) Krijgslaan, 271.89 
4. De wiskundige natuurkunde, partim : niet- . Krijgslaan, 271. 

relativistische quanturnmechanica ...... C. GROSJEAN llYz-13(1) S9 
4'. Praktische oefeningen ............ C. GROSJEAN 14Yl-16(1) Krijgslaan, 271.89 
5. De wiskundige natuurkund~, partim : ' Krijg slaan, 2 71 

relativiteitstheorie .............. N. (P. PHARISEAU) 8Vl-10(1) S9 
5'. Praktische oefeningen ............ N. (P. PHARISEAU) 8V2-10(l) Krijgslaan, 271.89 
6. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 

sterrenkunde ................ P. DINGENS 10-llYz Krijgslaan, 2 71.S 9 
6'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS llVl-13(*) Krijgslaan, 271.89 
7. De ~gebraische meetkunde . . . . . . . . . J. BILO .. 10-11% Krijgslaan, 271.89 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: -
zie pag. 211 en 212. .. 

--- --- ---

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
-

' 
I 

2e Licentie in de wiskunde --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag- zaterdag Plaats 
-

' -
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : -

1. De infinitesimaalmeetkunde ....... ... J. BILO 14Vz-16 - K.rijgslaan, 271.S9 

2. De wiskundige methodenleer ........ J. BILO 16-17Yz Krijgslaan, 271.S9 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen onder : 

A. De hogere analyse, partim : aanvullingen 10.11Vz (2) 1(}-13 (0) 

van de hogere analyse(+) .......... G. CROMBEZ (++) (1) + %-(2) 90 uur/twee jaar K.rijgslaan, 27l.S9 

Bo De hogere analyse, partim : 8Vz-11 %(2) 
I 

functionaalanalyse (+) ............ R. DELANGHE (++) ,_ 1Q-13(1)(0 ) Krijgslaan, 271.S9 

Co De hogere analyse, partim : aanvullingen 
van de hogere algebra(+) .......... F. WUYTACK SVz-11% (90 uur/twee jaar) Krijgslaan, 27l.S 9 

D. De hogere meetkunde(+) .......... J. BILO 10-11 %(0 ) SVz-10(++) Krijgslaan, 27l.S9 

E. De analytische mechanica en de mechanica 10-11Yz(2 14Yz-16(2) 
der hemellichamen ( +) ............ R.MERTENS (++) 10-11 l/z(O.) (++) Krijgslaan, 271.S9 

Fo De sterrenkunde en de geodesie(+) ..... P. DINGENS lll/z-13 (20 weken)(++) (O) Krijgslaan, 2 71 
18-~0Yz (*) (2) (0 ) . S9 

Go De wiskundige natuurkunde partim : 
quanturntheorie der velden(+) ....... C. GROSJEAN 10-13 K.rijgslaan, 27l.S9 

Ho De wiskundige natuurkunde partim: 
veel deeltjes problemen(+) ......... P. PHARISEAU 14-17 K.rijgslaan, 271.S9 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Stellaire statistiek, met praktische 11 Vz-13 (1) (10 weken) ·' Krijgslaan, 271 -oefeningen ( +0 ) ............... P. DINGENS 18%·20Vz (1) (*) S9 
2. Inwendige bouw der sterren en sterren- ' llVz-13 (1) (10 weken) K.rijgslaan, 271 

atmosferen, met praktische oefeningen ( + 0 ) P. DINGENS 18Vz-20% (1) (*) S9 
3. Operationeel onderzoek met praktische K.rijgslaan, 271 

oefeningen 0 0 0 • 0 0 • 0 • • • • 0 • 0 0 • 0 P. DINGENS 8Vz-10 (20 weken) . 0 S9 
4. Statistische methoden met praktische Krijgslaan, 2 71 

oefeningen (0 ) ................ P. DINGENS 10-11 V2 (20 w~ken) S9 
5. Numerieke analyse(++) ........... C. GROSJEAN 14Vz-16 (20 weken) Krijgslaan, 2 7l.S 9 

(+)=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 (1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar ( *) = om de 14 da2en 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
6. Programmeren op digitale rekenmachines (0 ) C. GROSJEAN 8%-10 Krijgslaan, 2 71. 

(20 weken) 89 

7. Mechanica van continue media(++) ..... R.MERTENS 8%-10 Krijgslaan, 271. 
(20 weken) 89 

8. Niet-lineaire mechanica (0 ) ......... R.MERTENS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271.89 

9. Algemene topologie(++) .......... F. WUYTACK 10-11Y2 Krijgslaan, 271.. 
(20 weken) 89 

10. Algebraïsche topologie (0 ) • • • • • • • • • • F. WUYTACK 8%-10 Krijgslaan, 271. 
(20 weken) 89 

11. Algebra (1e deel)(++) ............ F. WUYTACK 10-11% Krijgslaan, 271. 
(20 weken) 89 

12. Algebra(~ deel)(0 ) ••••••••••••• F. WUYTACK 10-11% Krijgslaan, 271. 
(20 weken) 89 

13. Aanvullingen van de algebraïsche 11%-13 Krijgslaan, 271. 
meetkunde (0 ) ............. . . J. BILO (20 weken) 89 

14. Statistische mechanica(++) .... . .... P: PHARISEAU 15-17(1) Krijgslaan, 271.89 

15. Quanturntheorie van de vaste stof (0 ) .... P. PHARISEAU 8%-10 Krijgslaan, 271 
(20 weken) 89 

16. Aanvullingen van de quanturnmechanica (0 ) • C. GROSJEAN 14-17(2) Krijgslaan, 271 
(10 weken) 89 

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 Jicentie 
( 0 ) = te volgen in de 2e licentie 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

' 
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r • FACULTEITVAN DE WE'tENSCÏIAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de wiskunde : 
- -

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag l-VOensdag donderdag 

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

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

' 3. De algemene methodenleer (0 ) ....... 1. HOSTE 16Y~18 (2) tien lessen 
~ 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, .. 
- partim : wiskunde (*) ........... J. BILO 14Ih-16 
- (didaktische oefeningen) ......... J. BILO 

.. 

(*)=te volgen tijdens de 2e licentie (1) =eerste halfJaar 
( 0 ) = wordt. (;)m de twee jaar gegeven : niet in 1976-1977 

-
"' 

- - -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Krijgslaan, 27l.S9 · 
Lyceum-

8Ih-12 Atheneum 

I 



I . 

N 
~ 

~ 

I 

\ -' 

-
Leergangen 

- -
1. De differentiaal- en integraalrekening 

(1e deel) ................... 

1'. Praktische oefeningen " ........... 
2. Theoretische mechanica, (partirn : 

statica en kinematica) ............ 
2'. Praktische oefeningen ...... · ...... 
3. De hogere algebra, met de determinanten-

theorie ............ , ....... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De algemene natuurkunde (le deel : 

mechanica en warmteleer) ........ . . 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De a]gemene scheikunde en de beginselen v.d. 

fysische scheikunde (partim : anorganische 
, scheikunde en beginselen der fysische 
scheikunde ................ 

---- ----
6'. Praktische oefeningen ............ 

. -

7. Een overzicht der wij~begeerte ........ 

(1) = eerste halfjaar " 

. F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de natuurkunde 

.I Titularis rnaanclag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -
. 

8Yz-10(1) 
F. VANMASSENHOVE 8Yz-10 11%-13(2) 8%-10 

~ 

Plat., 22 

F. V ANMASSENHOVE 14%-16% 14-16 (2) Plat., 22 

R.MERTENS 11Yz-13(2) 8Yz-10(2) ; Plat., 22 
R.MERTENS 22% uur/jaar Plat, 22 

F. WUYTACK 8%-10 Plat., 22 · 
F. WUYTACK llV:~:-13 (1) + 22Yz uur/jaar Plat., 22 
J. BILO 11%-13(1) 10-11Yz(l) Plat., 22 
J. BILO 10-11% (1) Plat., 22 

P. MORTIER HH1Yz (2) 8V:~:-10 11%-13(1) Rozier, 44 

P. MORTIER 14-17 Rozier, 44 

10%-11% . ,. 10%-11% 
N. (Z. EECKHAUT,) 10%-11% .• (1) (1) I ---~~-d.,~ = 

N. (z. EECKHAUT) 14-17 (3) Led., 35 

E. VERMEERSCH 11 V:~:- 13 (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 

- : 

-

(2) =·tweede halfjaar (3) =.om de veertien dagen 



- -- - -- - - --- - - -- - - """' - - -- ~ 
~ . 

~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN , 

.; 

~ 2e Kandidatuur in de natuurkunde 
- - ; - -Leergange'! \ Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. De integraalrekening (2e deel) en de 00- , - - ,-

I ginseten van de differentierekening en 
I van de variatierekening F. V ANMASSENHOVE 8%-10 

,. 
8%-10 Plat., 22 ........... 

1'.- Praktische oefeningen ............ F. VA'NMASSENHOVE 10-11%(2) 11%-13 (60 uur/jaar) Plat., 22 -. 
2. Theoretische mechanica, (partim : Krijgslaan, 271 

dynamica) .................. R.MERTENS 11%-13 11%-13 89 

I' 
2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS ,. - 45 uur/jaar Krijgslaan, 271.89 

·3. De beginselen van de sterrenkunde en Krijgslaan, 271 
I van de geodesie ................ P. DINGENS 14%-16(2) 8%-10 89 
I 3'. Praktische oefeningen P. DINGENS 60 uur/jaar Krijgslaan, 271.89 

1: ~ 
............ 

I 4. De beginselen van de theoretische en Krijgslaan, 271 

I N wiskundige natuurkunde, partim : elektro- ~ - magnitisme N. (P. PHARISEAU) 10-11%(1) .• 89 " VI ................. 
I 4'. Praktische oefeningen ............ N. (P. PHARISEAU) 10-11%(1) , Plat., 22 

5. De beginselen van de theoretische en wiskun- -I dige natuurkunde, partim : inleiding tot de -
I niet-relativistische quanturnmechanica N. (C. GROSJEAN) 10-11%(2) - Krijgslaan, 271.89 ... 

·.-I 

' ' 5'. Praktische oefeningen ............ N. (C. GROSJEAN) (15 uur/jaar) 10-11%(2) Krijgslaan, 271.89 
~ 

I 
6. De algemene natuurkunde (2e deel : 8'/z-10(1) 

elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER 11%-13(1) 10-11%(2) Rozier, 44 

" 
6'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-16 (2) 14-18 Rozier, 44 

7. Waarschijnlijkheidsrekening en de Krijgslaan, 271 
theorie der waarnemingsfouten (le deel) . - N. (P. DINGENS) 11%-13(1) 89 

7'. Praktische oefeningen ............ N. (P. DINGENS) 16-18(1) 
(111/..uur/jaàr) . , 

Krijgslaan, 271 
om de 2 weken 89 89 

8. De kristallografie .............. W.DEKEYSER 8'/z-10 Rozier, 44 / -· 
8'. Praktische oefeningen ............. W.DEKEYSER 8'/z-10 Rozier, 44 

9. De algemene scheikunde en de beginselen Krijgslaan, 271.89 
van de fysische scheikunde, partim : Plat., 22 / 

organische .................. M. VANDEWALLE 10-11%(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

l 
, ... ... ~ 

' ... 



' 

N -0\ 

I 

. .·- · FACULTEITVANDEWETENSCHAPPEN c .... 

Leergangen Titularis 
-

1. Aanvullingen van de wiskunde, 
partiro : Wiskundige technieken ..... C.GROSJEAN 

1'. · Praktische oefeningen .......... C. GROSJEAN 

2. Aanvullingen van de wiskunde, 
partiro : 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, 
partiro : statistische fysica ........ G.ROBBRECHT 

5. Grondige aigemene natuurkunde, 
partiro : Elektrische en magnetische 
eigenschappen van de stof ........ G.ROBBRECHT 

5'. Praktische oefeningen .......... G.ROBBRECHT 

6. Grbndige algemene natuurkunde, 
partiro : Basisbegrippen van de vaste 
stoffysica .............. F. CARDON 

6' Praktische oefeningen . · ......... F. CARDON 

7. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Basisbegrippen van de kernfysica .... A. DER UYTTER 

7'. Praktische oefeningen .......... A. DER UYTTER 
-- - ----- --· - --

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 
(1) =eerste halfjaar 

1 e Licentie in de natuurkunde 

(0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-

22Yz u. 10-llYz(l) 

22Yz u. llYz-13(1) 

22Yz u. 10-11Yz(2) 

22Yz u. llYz-13(2) 

45 u. 8Vz-10(1) 10-llYz(l) 

30 u. op donderdagnamiddag 

22Vz u. SYz-10(2) 

22Yz u. 8Y,.10 (1) 

20u. vijf dinsdag- of donderdagnamiddagen 14-18 (1) 

22Yz u. 8Yz-10(2) 

40u. donderdagnamiddag (2) 

22Yz u. lû-11 %(2) 

30u. 14-16(2) 
-

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
89 

Krijgslaan, 271.89 

Krijgslaan, 271 
89 

Krijgslaan, 271.89 

Krijgslaan, 271. 
81 

~ Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 

Led., 35 

Krijgslaan, 271.8 1 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -
I 

,. Ie Licentie in de natuurkunde .. ' 
~ 

. 
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. - ,. 
8. Grondige algemene natuurkunde, partim : ,I 8%-11% ,_ 

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 52% u 11%-13 (1) , (10 weken) S9 

~ 

9'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . C. GROSJEAN 15 u. 14%-16 Krijgslaan, 271. 
(le-lOe S9 

- ' week) - -
,I 

N --....l 10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, Krijgslaan, 271 
partim : relativiteitstheorie ....... N. 22Vzu 8%-10(1) S9 

I 
10'. Praktische oefeningen N . - 22V2ll 8%-10(1) Krijgslaan, 271.S9 . . . . . . . . . . 
11. Aanvullingen van de theoretische Krijgslaan, 271 

mechanica ................ R.MERTENS 45 u. 10-11%(1) 14V~l6(1) S9 

11'. Praktische oefeningen .. · -· ...... R. MERTENS 45 u. Krijgslaan, 271.S9 

ll. Waarschijnlijkheidsrekening en de Krijgslaan, 271 
theorie der waarnemingsfouten ..... P. DINGENS 22%u . 11%-13(2) S9 

12'. Praktische oefeningen .......... P. DINGENS 11%u 16-18(2) . Krijgslaan, 271 
om de 2 weken S9 

13. Numerieke analyse ............ N. (C. GROSJEAN) 30u. 14%-16 (20 weken) Krijgslaan, 271.S9 

14. Programmeren op digitale Krijgslaan, 271 
rekenmachines .............. N. (C. GROSJEAN) 30u. 8%-10 (20 weken S9 

.. 
., 

( 0 ) =totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar --



, 
. FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

' 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen - Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
- -. -- - -

. - - . --
Verplichte cursussen Led., 35 

1. Fysische scheikunde ............ W. GOMES 45 u. 8V1-lO 10e verd. 

2. Aanvullingen van de wiskunde, Krijgslaan, 271. 
partim : Groepentheorie . . ....... E. BOESMAN 22Yz u 8%-10(*) Sl 

2' Praktische oefeningen .......... E. BOESMAN 22Yz u 8Y:z-10(*) Krijgslaan, 27l.S 1 

Eén cursus te kiezen uit: 3 t.e.m. 9 
3. Grondige algemene natuurkunde, partim : 

Moderne optica en quanturnelektronica E. BQESMAN 45 u. 8Y:z-10(2) Krijgslaan, 27l.S1 
N -00 4. Grondige algemene natuurkunde, partim : 

I Fenomenologie van de vaste stof fysica F. CARDON 45 u. SY:z-10(1) 10-llYz(l) ' Led., 35 

5. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Quanturnfysica van de vaste stof ..... F. CARDON 45 u. 8Y:z-10(2) 10-11%(2) Led., 35 

6. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
, 

Kernfysische verschijnselen ..... . . A.DERUYTTER 45 u. 10-llYz Proeftuinstr., 86 

7. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Kernfysische methoden ......... A.DERUYTTER 45 u. 

~ . 10-llYz Proeftuinstr., 86 

8. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Magnetisme ........... G.ROBBRECHT 45 u. 14Yz-16 Proeftuinstr., 86 

9. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Fysica van de geïoniseerde toestand ... P. MORTIER 45 u. 10-llYz Rozier, 44 

Drie cursussen te kiezen uit : 10 t.e.m. 16 I 

10. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
Krijgslaan, 27l.S9 partim : relativistische quanturnmechanica C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) 

--L_ __ - - -

(1) =eerste halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*) =beurtelings om de veertien dagen 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

.. 2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting · -- : - -
~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. Theoretische en' wiskundige naturukunde, 
partiro : lage energie kernfysiCa ..... P. PHARISEAU 45 U. 14-17(1) K.rij$~laan, 27 LS9 

-
12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partiro: Quanturntheorie van de vaste 
stof ................... P. PHARISEAU 45 u. 10-11% -K.rijgslaan, 27LS9 

~ 

13. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : klassieke veldentheorie .. . .. C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) K.rijgslaan, 2 71.S 9 

14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro: Quanturntheorie der velden met 

N 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica . C. GROSJEAN 45 u . . 10-13(2) K.rijgslaan, 27l.S9 

...... 
\0 

I 
15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partiro : Veeldeeltjesproblemen: 
vaste stof ................. P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) K.rijgslaan, 271.S9 

16. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : Veeldeeltjesproblemen: 
kernfysica ................ P. PHARISEA U 45 u. 14-17(2) Krijgslaan, 27 LS 9 

-
Eén cursus te kiezen uit: a t.e.m. f 

a Kristallografie .............. W. DEKEYSER 30 u. 10-11 Krijgslaan, 27LS1 

b. Elektrotechniek ............. M.VAN 
WORMHOUDT 30 u. 11%-12% Plat., 22 

c. Spectroscopie en astrofysica . ...... P. DINGENS 30 u. 15-16 Krijgslaan, 27LS9 

d. Radioactieve verschijnselen 
partiro : fysica .............. A.DERUYTTER 30 u. 11%-12% Proeftuinstr., ~6 

e. Radioactieve verschijnselen, 10%-12% 
partiro : chemie ............. J. HOSTE 30 u. (2) Plat., 22 

( 0 ) = totaal aantal uren per Jaar (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

I 



N 
N ' 
0 

I 

-

I . 
~ 

Leergangen 

f. Statistische mechanica .......... 
Eén grondige cursus te kiezen uit : 

1. De wiskundige natuurkunde, partiro : 
Quanturntheorie der velden ....... 

1' Praktische oefeningen .......... 
2. De wiskundige natuurkunde, partim : 

Veeldeeltjespro biemen .......... 
2' Praktische oefeningen .......... 

i ~ . 

-· 

-
.. 

\ 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

' : F ACUL TElT VAN 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, 271.S 9 

,. 
f --. Krijgslaan, 271. 

C. GROSJEAN 15 u. , S9 

C. GROSJEAN 120 u ,..... . Krijgslaan, 271.S9 
' . 

P. PHARISEAU 15 u; Krijgslaan, 271.S9 

P. PHARISEAU 120u Krijgslaan, 271.S9 . 
:_111· -. 

_, 
. -) 

' 

- --
' 

' 

-... 
'"' ' 

. . 
(1) = eerste balf)881' 



N 
N -

I 

' I 

Leergangen 

Verplichte cursus ·: 
1. Fysische scheikunde ........... 

Drie cursussen te kiezen uit 2 t.e.m. 8 : 
2. Grondige algemene natuurkunde, partim : 

Moderne optica en quanturnelektronica 

3. GrQndige algemene nataurkunde, 
partim: Fenomenologie van de vaste 
stof fysica ................ 

4. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Quantumfysi<?a van de vaste stof ..... 

5. Grondige algemene natuurlrunde, 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 

I 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 
.. 

2e Licentie in de natuurkunde : experiinentele richting 

Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 
W. GOMES 45 u. 8%-10 10e verd. 

. 

E. BOESMAN 45 u. 8%-10(2) 
, 

8%-10(2) Krijgslaan, 271.S9 

F.CARDON 45 u. 8Yz-10(1) 1().11 %(1) Led., 35 
' 

F. CARDON 45 u. 8Yz-10(2) 10-11%(2) Led., 35 

A.DERUYTTER 45 u. 10-11% Proeftuinstr., 86 

A. DERUYTTER 45 u. 10-11% Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 45 u. 14%-16 
.. 

Proeftuinstr., 86 

.. ..., 
P. MORTIER 45 u. 10-11% Rozier, 44 

. .. 

~ 
~ 

Krijgslaan, 271 
C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) ~ S9 

P. PHARISEAU 45 u. ,... ~ 14-17(1) Krijgslaan, 271.S 9 
L___-

(2) =tweede halfjaar 



N 
N 
N 

I 

Leergangen 
- - ·-

11. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie van de vaste 
stof ................... 

12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Klassieke veldentheorie ..... 

13. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van· de quanturnelektrodynamica 

14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Veeldeeltjesproblemen: vaste 
stof ................... 

15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Veeldeeltjesproblemen: 
kernfysica ................ 

Eén cursus te kiezen uit a t.e.m. f: 

a. Kristallografie . ............. 
b. Elektrotechiriek ............. 

c. Spectroscopie en astrofysica . ...... 
d. Radioactieve verschijnselen, 

partim : fysica .............. 
e. Radioactieve· verschijnselen, 

partim : chemie ............. 
f. Statistische mechanica .......... 

- --- --

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 

Titularis 

> 

P. PHARISEAU 

C. GROSJEAN 

C. GROSJEAN 

P. PHARISEAU 

P. PHARISEAU 

W.DEKEYSER 

M.VAN-
WORMHOUDT 

P. DINGENS 

A.DERUYTTER 

J. HOSTE 

P. PHARISEAU 
( 1) = eerste halfjaar · 
(2) = tweede halfjaar 

(0) 

45 u; 

45 u. 

45 u. 

45 u. 

45 u. 

30u. 

30u. 

30u. 

30u. 

30u. 

30 u. 

rruzandag dinsdag woensdag 

10-11% 

10-13{1) 

10-13(2) 

14-17(1) 

14-17(2) 
\ 

10-11 

11%-12% 

10%-12% 
(2) 

15-17(1) 

". 

. . 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 2 71. 
S9 

Krijgslaan, 2 71. 
S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 271.S9 

Rozier, 44 

Plat., 22 

15-16 Krijgslaan, 271.S9. 

11%-12% Proeftuinstr., 86 

Plat., .22 

Krijgslaan, 271.S9 



N 
N w 
I 

Leergangen 
I 

Eén grondige cursus te kiezen uit 
1 t.e.m. 4 

1. Experimentele natuurkunde, partim : 
vaste stof fysica ............. 

1' Praktische oefeningen .......... 
2. Experimentele natuurkunde, 

partim : kernfysica . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen .......... 
3. Experimentele natuurkunde, 

partim : magnetisme ........... 
3' Praktische oefeningen .......... 
4. Experimentele natuurkunde, partim : 

fysica van de geïoniseerde toestan~ ... 
4' Praktische oefeningen .......... 

- . 
~ 

-

{ 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 
- - -- - --- , 

Titularis (0) nuzandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
W. DEKEYSER 15 u. S1 

W.DEKEYSER 120u. Krijgslaan, 271.S 1 

A.DERUYTTER 15 u. I I 114-15 (I) I I Proeftuinstr., 86 

A.DERUYTTER 120 u. Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 15 u. Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 120 u. Proeftuinstr., 86 

P. MORTIER 15 u. Rozier, 44 

P. MORTIER 120u. Rozier, 44 



N 
N 
~ 

I 

-~ FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S. 0. in de natuurkunde 

-
} Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

" -

1. De proefondervjndelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST - ... 
~ - 17-19(1) 

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

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE 16V:l-18 (2) tien lessen 

4. De bijzondere method~nleer der vakken, die 
voorkomén op het programma der athenea, .. 
partim : natuurkunde (*) .......... G.ROBBRECHT 14-15Yz(1) 

~ 

- / ... '. 
-

... 

· ' 

' 

. , . .. . )'~ ·"' 

\. 
~ - -

·' 

( '*) = te volge_n tij~ens de_ 2e lic~_~tie .. 
(ïf =- eerste iialfjaar - ' 

(O) =wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1976-1977 · < 

\ 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Led., 35 

•. 

.' -

-

... 

-
I 



.... FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
-

le Kandidatuur in de scheikunde (Nieuw Programma) ' 

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

-
1. Een overzicht der wijsbegeerte ....... E. VERMEERSCH 11%-13 (eerste 20 weken) Blandijnberg, 2 

2. De beginselen van de plant- en 
dierkundige a.!gemene biologie . . . . . . . . J. HUBLE 8%-10 Led., 35 · 

2'. Praktische oefeningen ............ J. HUBLE 8%-11%(1) 10-13 (2)' Led., 35 

3. De algemene natuurkunde (1e deel) ..... G.ROBBRECHT 11%-13(1) HH1%(1) 11%-13(1) Led., 35 

3'. Praktische oefeningen .... . ....... G. ROBBRECHT 167'2-18 14-18 Led, 35 
(2) (3) (1)(3) 

4. De algemene scheikunde, partim : 87'2-10 
anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 87'2-10 (l)of(2) 10-11 %( 1) Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ Z.EECKHAUT 14-18 Led., 35 

5. De beginselen van de analytische meetkunde, 14-15%(1) Krijgslaan, 271 
van de infini~esimaalanalyse en van de ana- I S9 
lytische mechanica (1e deel) ......... E. BOESMAN 1().11%(2) .. Krijgslaan, 27l.S4• 

5'. Praktische C?efeningen ............ E. BOESMAN 14-17 Led., 35 

6. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . N. 10-11%(2) ~ 

Led., 35 

6'. Praktische oefeningen(*) . . . . . . . . . . N . 14-16(2)(3 22% uur/jaar Rozier, 44 

7. De algemene scheikunde, aanvullingen Krijgslaan, 2 71 
deel1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 107'2-12(2) S3 

' ~ 
' 

:~ ---- - · --· 



N 
N 
0\ 

I 

- Leergangen 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... 
1'; Praktische oefeningen ............ 
2. De algemene scheikunde, partim : 

organische ...... ' ........... 
2'. Praktische oefeningen ............ 

3. De ~ginselen van de analytische meetkunde , 
van de infmitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (2e deel) . . . . . . . . . 

3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De beginselen van de plant- en dierkundige 

algemene biologie .............. 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De kristallografie .......... ..... 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der aardkunde en der fysische 

aardrijkskunde ..•.•...•.•..•.. 

6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

\ 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de scheikunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G.ROBBRECHT 10-11%(2) 8V2-10(2) 11V2-13(2) Led., 35 

G.ROBBRECHT 14-18(2) Led., 35 

M.VERZELE 10-11%(1) 10-11%(1) 10-11%(1) Led., 35 . 

M.VERZELE 10-li %(2) 8V2-13 (2) -

14-18(2) 14-18(2) 14-18 (2) · Krijgslaan, 271 

E. BOESMAN 10-11 Rozier, 44 . 

E. BOESMAN 15-17 Led., 35 

J. HUBLÉ 8V2-10 Led., 35 

J. HUBLÉ 8%-11%(1) 10-13(2) Led., 35 

W.DEKEYSER '· 
# 8V2-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 8V2-10 Rozier, 44 
r ~· ~-· ~ 

N. 11%-13(2) 8%-10(1) Led,3S 

N . geologische excursies (tot. 30 u.) 

-
' 

-
(2) = tweede halfjaar 



I 
- ,_ - -- .. -

. I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
I 
I - 1 e Licentie in de scheikunde 
I ' 

r _;;;; 

I 
Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

I 

1. De algemene anorganische scheikunde 
I (1e deel) .................... G. VAN DER KELEN 8%-10(2) 8%-10(2) Krijgslaan, 271 
I 

1'. Praktische oefeningen . .. ........... G. VAN DER KELÉN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week Krijgslaan, 271 
r . 

2. De algemen organische scheikunde ~ 

(le deel) (0 ) ................. M. ANTEUNIS 8%- 10 (1) 10-11 %(1) Plat., 22 
I 
I 

2'. Praktische oefeningen M. ANTEUNIS 35 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week Krijgslaan, 2 71 I ............ 
I 

3. De fysische scheikunde (le deel) W.GOMES 8%- 10 
Plat., 22 (1)' . 

I I ...... Krijgslaan, 2 71( 2) 
N 

... 

N 3'. Praktische oefeningen ............ W. GOMES 35u. per week, van de 16e tot en met de 21e week (210 uur/twee jaar) Krijgslaan, 271 .......:! 

I 4. De analytische scheikunde (le deel : 
beginselen) ................. J. HOSTE 11 %-13(1) 8%-10(1) Plat., 22 

4'. Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 24 u. per week, van de 1e tot en met de 15e week Plat., 22 

5. De analytische scheikunde (2e deel : .-
I elektrochemische methoden) ........ F. VERBEEK 10%-12(1) Plat., 22 
I 

5'. Praktische oefeningen ............ F. VERBEEK 4 u. per week, van de 1e tot en met de 15e week Plat., 22 

-

~ 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = cyclische leergang 



N 
N 
00 

I 

, • 
I . , , 

.. 
.. 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De algemene anorganische scheikunde 

(2e deel) ...... . ............ 
2. De algemene organische scheikunde 

(2e deel) (0 ) ................. 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. : _De fysische scheikunde (2e deel) ...... 
4. De analytische scheikunde (3.e deel) 

instrumentale methoden . . . . . . . . . . . 

.. 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te· kiezen uit : 

A. De grondige algemene natuurkunde . . . . . 
B. . De beginselen van de theoretische en 

wiskun4ige natuurkunde .......... 
c. De aanvullingen van delf stofkunde en 

kristallografie ................ 
D. De biologische scheikunde . . . . . . . . . . 

E. De industriële scheikunde, partim : 
anorganische scheikunde anorgamscne scneikunae .......... 

F. De industriële scheikunde, partim ': F. De industriële scheikunde, partim ': 
organische .................. organische . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

(1) =eerste halfjaar . 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN I 
I .• 

2e Licentie in de scheikunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

' 
G. VAN DER KELEN 8%-10 Krijgslaan, 271 I ·r 

M. VANDEWALLE 10%-12(1) 10%-12(1) Krijgslaan, 271 

M. VANDEWALLE 30 u. per week, van de le tot en met de 12e week. Krijgslaan, 271 

W. GOMES 10V~12 Krijgslaan, 271 

J. HOSTE 8%-10 Plat., 22 

N . 30 uur/jaar 

.... 

P. PHARISEAU 45 uur/jaar Krijgslaan, 27l.S9 

W.DEKEYSER 45 uur/jaar Krijgslaan, 271 

L. MASSART 10%-12 Led., 35 

F. BOSCH 30 uur/jaar Plat., 22 

G. GOETHALS G. GOETHALS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

l -
- .. - -- -· --~~~-



N 
N 
\C) . 

I 

-

' 
~ 

-
Leergangen . 

G. De industriële scheikunde, paitim : 
chemische ingenieurstechniek ........ 

H. De radioactieve verschijnselen, paitim : 
fysica .................... 

I. De radioactieve verschijnselen, partim : 
chemie .................... 

J. De macromeleculaire scheikunde ...... 

111. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus uit te kiezen uit : 

A. De ~lgemene scheikunde, paitim : 
anorganische, ,met prakt. oefeningen .... 

B. De algemene scheikunde, paitim : organische 
met praktische oefeningen .......... 

c. De algemene scheikunde, partim: biochemie, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

D. De analytische scheikunde, met 
praktische oefeningen ............ 

E. De fysische scheikunde, met 
) praktische oefeningen ............ 
. , . 

(2) = tweede halfjaai 

- -

· FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

·-
~ 

G.GOETHALS 30 uur/jaai Krijgslaan, 271 

A.DERUYTTER 11Yz-12Y2 Proeftuinstr., 86 

10Yz-12% 
J. HOSTE (2) Proeftuinstr., 86 

G. GOETHALS 8%-10 
(20 weken) Kri~gslaan, 2 71 

- --
Z. EECKHAUT 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaai Led., 35 

I 

M. VERZELE 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 2 71 

L. MASSART 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./ja(,lf Led., 35 

~ 

J. HOSTE 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaai Plat., 22 

W.GOMES 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaai Krijgslaan, 271 

- ' 



N w 
0 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de scheikunde 
; 

.• 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

3. De algemene methodenleer (++) ....... J. HOSTE 16Y:z-18 
tien lessen 

4. . De bijzondere methodenleer der vakken, die 17-18Vl 
voorkomen op het programma der athenea, 
partiro : scheikunde (0 ) . , .......... J. HOSTE tien lessen 

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 
(++)=wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1976-1977 . 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

..... Plat., 22 

Atheneum 

Lyceum 

-



-
Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, . . . . . . . . 
- - -

2. De algemene natuurkunde (1e deel) ..... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De algemene scheikunde, partim : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3'. Praktische oefeningen ............ 
N I 4. De beginselen van de analytische meetkunde, 
w van de infinitesimaalanalyse en van de ana-

lytische mechanica (1e deel) . . . . . . . . . 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. 'De beginselen der plantkunde (1e· deel: 

systematiek en morfologie) ......... 
5'. Praktische oefeningen ........ . .. 
6. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 

6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

E. VERMEERSCH 11V2-13 (eerste 20 weken) 

G.ROBBRECHT 11~-13(1) 10-11 V2(1) 111 Vl-13(1) 

G.ROBBRECHT 14-18(1) 

8Yz-10 
Z. EECKHAUT 8V2-10 (1) of (2) I10-11V2(1) 

Z. EECKHAUT 120 uur/jaar(*) 

E. BOESMAN 

181>-9'!1(1) 

10V2-11 %.(2)' . 

E. BOESMAN 14Yz-17 

J. MATON I 8%·10(1) I I I 8Yz-10(1} 

J. MATON 14%-17 

N. 1 0-11 V2(1 >I jllVl-13(2) I 

N • 120 uur/jaar(*) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 



N 
w 
N 

I 

' 
- .... .--

-
Leergangen 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... 
1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De algemene scheikunde, partiro : 

organische . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2'. Praktische oefeningen .......... · -· 

3. De beginselen van de analytische meetkUnde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (2e deel) ......... 

3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De beginselen der dierkunde . . . . . . . . . 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen der plantkunde (2e deel : 

fysiologie) .................. 
6. De beginselen der aardkunde en der fysische 

aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . 

6'. Praktische oefeningen .......... ". 

' 

(1) =eerste halfjaar 

. 
FACl:JLTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G.ROBBRECHT 10-11%(2) 8Vz-10(2) I 111/z-13(2) Led., 35 

G."ROBBRECHT 14-18(2) Led., 35 

M. V ANDEWALLE 10-11%(1) 10-11 %(1) Krijgslaan, 27l.S9 

M. VANDEWALLE 14-18(2) Krijgslaan, 27l.S4 

E. BOESMAN 14-15 Led., 35 
,~ 

E. BOESMAN 15-17 Led., 35 

L. DE CONINCK 10-11%(1) 10-11Vz(1) 11Y2-B(l) Led., 35 . 
L. DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 

J. MATON 11%-12%(1). 11 Y2-12Vz(1). 11 Y2-12Vz(1) · Led., 35 

N. -~ lllfz-13(2) 8%-10(1) Led., 35 

N. geologische excursies (tot. 30 u.) ' 

. . 

' 

(2) = tweede halfjaar 



N 
w 
w 
I 

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 delfstofkunde 
. . J - - - . --

' Plaats Titularis mzamJag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
.. 

F. VERBEEK 11~·13(1) 8~·10(1) Plat., 22 

F. VERBEEK 10-12(1) 14-18(1) 10-11~(1) 

14-18(1) 8Vz-12(1) Plat., 22 

R. TA VERNIER 10-11~ - Rozier, 44 

R. TAVERNIER 14Vz-16 Rozier, 44 

N • 14~·16 Rozier, 44 

N • 16-17~ Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 8Vz-10 Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 14-15~ Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 10-11~(1) Rozier, 44 

R.MARECHAL -- 10-11~ Rozier, 44 

R. MARECHAL , 14V:d7~(2) Rozier, 44 

W. DEKEYSER 8~-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 9-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 10-12(2) Rozier, 44 

W.DEKEYSER op afspraak 30 uur/jaar Rozier, 44 
' 

90 uur/jaar excursies 
R. TA VERNIER en veldwerk op afspraak Rozier, 44 

(2) = tweede halfjaar 
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~ 

I 

. 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN- ; . -· 

. .. . 2e licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- .· , 
-

r • ,. 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : ' 

1. De fysische aardrijks~nde ......... R. TAVERNIER 9-10 
.. 

1'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 16-17% 

2. De stratigrafische paleo~tologie, ~ 

zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEIN ZELIN 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 11%-13 .... . ..... (20 weken) 

5'. Praktische oefeningen .......... . . W. DE BREUCK 45 uur/jaar. op afspra~ -

' I 
' 

' · -
..,. 

..... 
' -

- .. ..... ~ 

~ 

(1) =eerste halfjaar 

-
' . 

zaterdag Plaats 
~ 

I 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 · 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 · 

Rozier, 44 

~ 

. 
-

-



t--.) 

w 
VI 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting .-ä 

, 

~ Leergançen -- Titularis maandag i dinsdag I woensdag I donderdag i vrijdag I zaterdag 

-
11. GRONDIGE CURSUS&EN: I . ' 

1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER op afspraak : 45 üur/jaar 

1'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER op afspraak : 120 uur/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 HEINZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2"'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN op afspraak : 120 uur/jaar 

op afspraak ·: 45 uur/jaar 
~ 

3. De zuivere aardkunde ............ R. MARECHAL 

3'. Praktisché ~feningen R. MARECHAJ,. 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 

-
. 

" 
\ . 

I 

.. ~ 

\ .. 
' 

-

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44. 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

"' 

~ 



N w 
0\ 

I 

1. 

1'. 

2. 

2'. 
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4. 

4' .. 

5. 

5'. 

6. 

6'. 

7. 

7'. 

8. 

8'. 

9. 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen Titularis ~mandag I dinsàlg I. -woensdag .,donderdag] vrijdag I zaterdag Plaats 
\ 

~ 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 
Geofysica . . . . . . . . . . . . . . . .. . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Geofysische prospectie ........... W. DE BREUCK I I I I 14-16(2) I Roz;ier, 44 

Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . N • • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............... N. op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Luchtfoto-interpretatie ........... W. DE BREUCK I l 114-16<2> I 1 Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............ W. DEBREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Sedimentologie . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . -.... N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Hydrogeologie ................ W. DE BREUCK lt4-16(1) 1 1 1 1 Rozier, 44 

Praktische oefeningen ............ W.DEBREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Micropaleontologie . . . . . . . . . . . . . N • op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Bodemkunde ................. R. TA VERNIER op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . R. TA VERNIER . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

Een cursus naar keuze, met goed-
keuring van de examencommisie 
ten belope van ten minste 30 uur 



N 
w 
-....l 

I 

·. F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 
~ -

Leergangen Titularis maandag · dinsdag · woensdag . donderdag · vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De kristallografie .............. W.DEKEYSER op afspraak : 15 uur/jaar 

1'. Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

2. De petrografie . . . . . . . . . . . . . . . . N • 14V2-15V2 

2'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 15V2-16Yz 

3. De aardkunde ................ R. MARECHAL 9-10 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MARECHAL 14-16(1) 

4. De delfstofkunde .............. W. DEKEYSER op afspraak: 15 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen .................. R. TA VERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

6. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK 9-10 

6'. Praktische oefeningen ............ W.DEBREUCK 10-11~ 

-

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag Plaats 

Krijgs1aan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgs laan, 2 7 r 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

- 2e Licentie in de. aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

.. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-

IL GRONDIGE CURSUSSEN : 
De zuivere aardkunde .................. R. MARECHAL 

I 
op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ...... . ........... R. MARECHAL op afspraak: 120 uur/jaar 

De delfstofkunde ...................... W. DEKEYSER . op afspraak: 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ..... . ...... W. DE KEYSER op afspraak : 120 uur/jaar 

De petrografie . . . . . . . . . . . . . . . . N • - op afspraak : 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ......... . .. N. - op afspraak: 120 uur/jaar 

De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK op afspraak: 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK - _op afspraak: 120 uur/jaar 
-

De kristallografie .... . ......... W.DEKEYSER op afspraak: 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 
' 

op afspraak : 120 uur/jaar 

De fysische aardrijkskunde ..... . ... R. TA VERNIER op afspraak :-45 uur/jaar 

Praktische oefeningen R. TA VERNIER \ op afspraak: 120 uur/jaar ............ 

-
~ 

. 
111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

zie p. 236 -
' I -

> 

·-
; 

-

vrijdag zaterdag Plaats 
-

Rozier, 44 

Rozier, 44 -
Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

' Rozier, 44 

.. 
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~ , FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 1 e Kandidatuur in de aardrijkskunde , _ _ _ 

Leergangen Titularis rrr:zandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

...... 

1. Een overzicht der wijsbegeerte. . . . . . . . . E. VERMEERSCH l1V2-l3 (eerste 20 wek~n) Blandijnberg, 2 
2 De proefondervindelijke natuurkunde (ie d.) F.CARDON 11%-13(1) 11%-13(1) Led., 35 
2'. Praktische oefeningen • . • . . . . . . . . . F. CARDON 14-18(i) (67% uur/twee jaar) Led., 35 
3. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de infinitesimaalanalyse (1e deel) . . . . . J. THAS ' 8Y2-9Yz ~ Led., 35 
3'. · Praktische oefeningen . . . . . • . . . . . . J. THAS 14%-17 Led., 35 
4. Beginselen van de plantkunde ( 1e deel : 

systematiek en morfologie) ..••. "'. . • . J. MA TON 8Ih-10(1) 8V2-lO(l) Led., 35 
4'. Praktische oefeningen • . • . . . . . . . . . J. MATON 14%-17 ' Led., 35 
5. Beginselenvandedelfstofkunde ....... N. 10-11%(.\.) 11V2-13(2) Led.; 35-
5'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N. • 60 uur/jaar (in groepen) Rozier,44 
6. Beginselen van de algemene scheikunde . . . M. DE SMET 10-11%(1) 10-11%(1) Plat., 22 
6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . M. DE SMET 14-17(1) Plat., 22 
7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : , 

menselijke aardrijkskunde, 1e deel met . ~ ' 
inbegrip van praktische oefeningen(*) . . . . F. SN AC KEN 16-18 Coupure, 575 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : , 
fysische aardrijkskunde, 1e deel . . . . . . • R. TA.VERNIER 10-11%(1) ' Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . • R. TA VERNIER 10-11%(2) Rozier, 44 --

(1) = eetsic half".)aai 
(*) = cycJisçhe lleqaa 

(2) =tweede halfjaar 

-



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatu~ in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke natuurkunde(2e d.) . F.CARDON 8%-10(2) 11%-13(2) Led., 35 . .. 

1'. Praktische oefeningen ............ F.CARDON 14-18(2) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

2. ·Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e .deel) ... J. THAS 14%-15%(1)" Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15%-17V2(1) Plat., 22 

3. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . L. DE CONINCK 1().11%(1) 10-11%(1) 11Yz-13(1) Led., 35 

3'. Praktische oefeningeil- ............ L. DE CONlNCK 14-17(1) Led., 35 

N 

~ 
4. Beginselen van de plantkunde (2e deel : 

fysiologie) . .................. J. MATON 11 Yz-12%(1) 11%-12%(1) . 11%-12(1) Led., 35 

5. Beginselen van de aardkunde en van de fysisëhè 
aardrijkskunde . . • . . . . . . . . . . . . . N. llYz-13(2) 8%-10(1) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • geologische excursies (tot. 30 u.) 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . • . . A. VERHULST 9-11 Blandijnberg, 2 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) . • . . . • F. SNACKEN 16-18 Coupure, 57 5 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, 2e deel ....... R. TAVERNIER 14-15%(1) Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen ............. R. TA VERNIER - 14-15%(2) Rozier, 44 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(*) = cyclische leergang 



N 
~ -

Leergangen 

1. De wiskundige aardrijkskunde . •. . . . . .. .. 

1'. Praktische oefeningen I I I I I I I I I I I I 

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 oefeningen ............ 
7. De economische aardrijkskunde (1e deel) (*) 

7'. Praktische oefeningen (*) - . . . • . . . . . . 

8. De staathuishoudkunde ........... 
9. Een overzicht der statistiek ......... 

( 1) = eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

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

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aardrijkskunde 
-- - - -· - __ ... - .. - --- -

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
P. DINGENS 8%-10 8Yz-10 K.rijgslaan, 271.S9 

P. DINGENS 10.11 %(2) Krijgslaan, 2 71.S 9 

R. TAVERNIER 10.12 Rozier, 44 

R. TA VERNIER 15-17 Rozier, 44 

J. HUBLÉ 16Yz-17Yz(1) - 14-15%(1 Led., 35 

J. HUBLÉ 15%-18%(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 16%-177'2(2) - 14-15%(2) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 6 dagen veldwerk eri excursies (2) 

L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 
-

L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

F. SNACKEN 8%-10 Coupure, 57 5 

F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

L. DE SMET 10.11% Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(2) Blandijnberg~ 2 

A. VLERICK 8%-10(2) 11Yz-13(1) Plat., 22 

H. PICARO 10-11% Univ., 8 

(2) .=tweede halfjaar 
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Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskup.de (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 aardrij~kunde (2e deel) (*) 

4'. Praktische oefeningen (*) .......... 
11. GRONDIGE CURSUSSEN: 

één cursus, te kiezen uit' :' 
A De fysische aardrijkskunde ...... , ... 
B. ~ aardrijkskunde van planten en dieren, 

partim : de aardrijkskunde van dieren, 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . • 

C. De aardrijkskunde van 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 ~ 

~ Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

: 

R. TAVERNIER 10-12 
\ 

Rozier, 4~ -. 
) 

R. TA VERNIER 15-17 Rozier, 44 

L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

F. SNACKEN 8Y~10 .. - Coupure, 575 
I -

F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 

L. DE SMET 10-llYz . Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

-
" 

R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

\, 

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 16-17Yz + 120 uur oefeningen/jaar Blandijn berg, 2 

F. SNACKEN 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

L. DE SMET 16- 17Yz + 120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

P. DINGENS 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, 27l.S9 
. 

~ 

-
(2) =tweede halfjaar 
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' . . FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN . 

- Aggregaat H.S.O. in de aardrijkskunde 

y 

Leergangen .. Titularis rmandag dinsdag woensdag 
~ 

1. Oe proefondervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 

2 De geschiedenis der opvoedkunde .... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE 16Yz-18 (2) 
tien lessen 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
. ~ 

voorkomen op het programma der athenea, 
partim : aardrijkskunde (*) ......... F. SNACKEN 9-10(1) 

.. -.. 
I ... 

-.. 
~ f . - --~ 

,. 
" - \ 

-

' 
. I ·' 

I 
i. 

. 
' 

-
- . 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie ' 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1976-1977 

.• 

- -

. 
donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. ' 

17-19(1) -- Blandijnberg, 2 

17-19 (2) Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Coup~re, 575 
! 

-
- . 

- - --
- -

~ 

, 
-

•· 
-

.... 

\ '"' . -

, . 

' 
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t 

·- . 
' 

Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte. . . . . . . . . 

2 De proefondervindelijke natuurkunde (1e d.) 

2'; Praktische oefeningen ............ 
3. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de inïmitesimaalanalyse (1e deel) ... 
3'. Praktische oefeningen ...... ' ..... 
4. Beginselen van de dierkunde (1e deel: 

invertebraten) ................ 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de plantkunde (le deel : 

systematiek en morfologie) ......... 
5'. Praktische oefeningen ........ . 
6. 'Beginselen van de delf stofkunde . . . . . 

6' . . Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. Algemene scheikunde, partim : 

anorganische ...•............. 

7'. Praktische oefeningen (*) .......... 

(1) =eerste halfjaar 
(*)=naargelang de groep 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de biologie -
' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- - -- - . - .. - - -- - - - ~ - - . 

E. VERMEERSCH 111/z-B· I (eerste 20 weken) I Blandijnberg, 2 
--- ~- - -

F.CARDON 111/z-13(1)' 11%-13(1) . Led., 35 

F.CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar) Led., 35 
'" 

J. THAS 81/z-91/z Led., 35 

J. THAS 141/z-17 Led., 35 

10-11Yz(1) 10-11Yz(1) l1Y2-13(1) 
L. DE CONINCK (van de le tot en met de 1 Oe week) Led., 35 

L. DE CONINCK 14-18(1) Led., 35 

J. MATON . .... 8%-10(1) 8%-10(1) Led., 35 

J. MATON 14Yz-16Yz Led., 35 
-

N. 10-11%(1) ~ed., 35 

N • 30 uur/jaar (in groepen) Rozier, 44 

8Y2-10 
Z~ EECKHAUT 8%-10 (1) of (2) 10..11%(1) Led,, 35 

Z. EECKHAUT ·120 uur/jaar Led., 35 
- -- - ··-~-· -·-~ 

(2) = tweede halfjaar 
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VI 

FACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

- 2e Kandidatuur in de biologie - -- -- -
"C - - --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) F.CARDON 8%-10(2) 11%-13(2) -

1'. Praktische oefeningen ............ F. CARDON 14-18(2) (67Yz uur/twee jaar) 

2. .!Je_g!_~elen va!!_de ~al:ytische meetkunde en 
van de inîmitesirnaalanalyse (2e deel) ..... J. THAS 14%-15%(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15Y2-17%(1) . 

3. Beginselen van de plantkunde (2e deel : llY2-12% llY2-12Yz 11Yz-12Yz 
fysiologie) .................. J. MATON (van de 1e tot en met de 10e week) 

3'. Praktische oefeningen (*) ........... J. MATON 14Y2-16Yz 

4. Beginselen van de aardkunde en van de fysische -aardrijkskunde • . . . . . . . . . . . • . • . 

4'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
5. Algemene scheikunde (partim: organische) 

5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Beginselen van de dierkunde 2e deel: 

vertebraten ................. 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. Aanvullingen van de dierkunde ....... 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. Aanvullingen van de plantkunde, partim : 

systematiek en morfologie, met inbegrip 
van de praktische oefeningen ........ 

9. Aanvullingen van de plantkunde, partim : 
genetica ................... 

(1) =eerste halfjaar 
(*)=naargelang de groep. 

N. 10.11%(2) .. .I 

N • geologische excursies (tot. 30 u.) 

M.VERZEL~ 10-1H'z(l) 10.11Y2(1) 10.11%(1) 

M.VERZELE 14-18(1) 

L. DE CONINCK 10.11%(3) 10.11%(4) 11%-13(4) 

L. DE CONINCK 14-18(1) 

A. COOMANS 8Y2-9Yz 

A.COOMANS 14-18(2) 

J. MATON 8%-10(2) 

J. MATON 8%-10%(2) 
- - ------L_ ___ 

(2) = tweede halfjaar (4) =(van de lle tot en met de 25e week) 
(3) = (van de 11e tot en met de 15e week) 

·- -- -- -

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Led.~ 35 

Led., 35 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Le<I_.,_3_5 ______ 
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~ 
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I 
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Leergangen 

" 

1. De-morfologie · der dieren, partiin : 
ontleedkunde, le deel ............ 

1'. Praktische oefeningen ............ 

2. De morfologie der dieren, partim : ·, 

weefselleer en embryologie ......... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiologie .................. 
3'. Praktische oefeningen ........... -· 

4. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie .................. 

4'.' Praktische oefeningen ............ 

5. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
biochemie ' .................. 

6. De fysiologie der dieren, partim : genetica 

y 

(1) = eerste halfjaar 
-(2) = tweede halfjaar -' 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN ' >' 

; ' 

-· 1 e licentie in de dierkunde \ ... 

. 
r. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donder4ag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 
~ ' ·. t 

~ 

L. DE CONINCK SIA-93/.l Led.~ 35 

L. DE CONINCK elke namiddag van de 1 Oe tot en met de 14e week 
!3 (90 uur/jaar) " Led., 35 
~ ::s 

K. DIERICKX ~ 9-11 Godsh., 4 OQ 
< 

~ DIERICKX 0 11-13 Godsh., 4 
~ 
0" 
(11 

;:I' 
G. VAN GREMBERGEN 0 10-llYz Led., 35 j c: 

c. 
elke namiddag vandele tot en met de Se week G. VANGREMBERGEN g 

~ (90 uur/jaar) Led., 35 
0 
"1 
(11 

L. MASSART >< 8Yz-10(1) Led., 35 (') 

L. MASSART ~ elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week ~-
(11 

(30 uur/jaar) - Led., 35 ..." 
·' 

L. VANDENDRIESSCHE 8Yz-10(2) Led., 35 

J. SCHELL llVz- 12V2 Led., 35 

~ 
~ ' r 

J • 

- / 

- ~. -

-
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-' 

Leergangen 
-

6'. Praktische oefeningen ............ 

7. De oecologie der dieren met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde ........... 

7'. Praktische oefeningen ............ 

8. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partim : stelselmatige 
dierkunde deel : invertebraten ........ 

8'. Praktische oefeningen ............ 
-

9. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
matige dierkunde, deel : vertebraten .... 

9'. Praktische oefeningen ............ 

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleontologie, partim : 
dierlijke paleontologie • . • . . . • . . . . . 

/ 

, . .... 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de dierkunde , 

Titularis _maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Ploats 

-
, 

J. SCHELL elke namiddag van de Se en de 9e week 
(30 uur/jaar) · Led., 35 

-
J. HUBLÉ !3 10%-11% Led., 35 

J. HUBLÉ 
I» 
§ elke namiddag van de 24e en de 2Se week 
i" (30 uur/jaar) 

(JQ één week veldwerk Led., 35 < 
0 g 
a 8%- 9%(2) g. 

A.COOMANS 0 10-11(1) Led., 35 c 

A.COOMANS 
g. elke namiddag van de 1 Se tot en met de 20e week ::s 
< (80 uur/jaar) - Led., 35 
0 
0 ... r - (11 
;.< 8Vl- 9%(1) 
0 

L. DE CONINCK ~ 10-11 (2) _ Led., 35 
~. 

L. DE CONINCK ~ · elke namiddag van de 21e tot en met de 23e week 
( 40 uur/jaar) Led., 35 

-
\ Rozier, 44 J. DE HEINZELIN 8%-9% 

-

' -· 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De morfologie der dieren, partim : 

ontleedkunde . . . . 

1' Praktische oefeningen 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

De morfologie der dieren, partim: 
weefselleer en embryologie . . . 

Praktische oefeningen . . . . . . 

De oecologie der dieren, met inbegrip van de 
dierenaardrijkskunde .. · ....... . 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel
matige dierkunde, deel: invertebraten 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
matige dierkunde, deel : vertebraten . . . 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

6. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : dierlijke 
paleontologie . · ..... 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

1ïtularis 

L. DE CONINCK 

L. DE CONINCK 

.K. DIERICKX 

K. DIERICKX 

J. HUBLÉ 

J. HUBLÉ 

A.COOMANS 

A. COOMANS 

L. DE CONINCK 

L. DE CONINCK 

J. DE HEIN ZELIN 

J. DE HEINZELIN 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

g 
~ g. 

OQ 

< 

~ 
:r' 
g 
~ ::s 
êl 
Sl 
(1) 

>< 
C'l c: 
~ 
ëS' 
~ 

I ~ 

11%-13 

elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week 
(90 uur/jaar) 

9-10 

9-10 

10-12 

elke namiddag van de 1e en de 2e week 
(30 uur/jaar) 

9%-11V2 

elke namiddag van de 8e tot en met delleweek 
(60 uur/jaar) 

llVl-12% 

elke namiddag van de 12e tot en met de 14e week 
(60 uur/jaar) 

11-12% (15 uur/jaar) 

11-12V2 (30 uur/jaar) 

Plaats 

Led., 35 

I . 
Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



' 
I - FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

"" 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plmzts 

-
11. GRONDIGE CURSUSSEN : 

één grondige cursus te kiezen uit : • 
1. De morfologie der dieren, partim : 

ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 8-9~ Led., 35 
1' Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 

s (120 uur/jaar) Led., 35 
2. De morfologie der dieren, par~m : § 

weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX fr 8-9~ Godsh., 4 
2' Praktische oefeningen K. DIERICKX 

(IQ 
elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ < 

0 (120 uur/jaar) Godsh., 4 Si 
N 

~ 
I 

3. De morfologie der dieren, partim : a' 
(I) 

endocrinologie K. DIERICKX ::r 91/z-11 Godsh., 4 ................ 0 

3' Praktische oefeningen 
~ 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ K. DIERICKX ~ 
I ::s (120 uur/jaar) Godsh., 4 

< 
4. De stelselmatige dierkunde, partim : 0 

inverte braten L. DE CONINCK Si 8-9~ Led., 35 ......... . ...... (I) 

4' Praktische oefeningen L. DE CONINCK >< elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week .. . .... . .... n 
c: (120 uur/jaar) Led., 35 ~ 

5. De stelselmatige dierkunde, partim : ~· 
fl_> 

verte bra ten ................. L. DE CONINCK 9~-11 Led., 35 
5' Praktische oefe~gen . ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) Led., 35 
6. De stelselmatige dierkunde, partim : 

dierlijke paleontologie ............ J. DE HEINZELIN 8-9~ Rozier, 44 
6' Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN elke n~middag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) Rozier, 44 

7. De stelselmatige dierkunde, partim : 
oecologie .................. J. HUBLt 45 uur/jaar Led., 35 

7' Praktische oefeningen ............ J. HUBLt 120 uur /jaar Led., 35 
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FACULTEITVAN DE WFTENSCIJAPPEl\T 

-
2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

één cursus te kiezen uit : 
1. Radiobiochemie .............. C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

2. Parasitologie G. VAN GREMBERGEN "' 30 uur/jaar ................. Cl) 
•!i! .... 

3. Endocrinologie K. DIERICKX 
::s 18-19 ............... () 

>< 
Cl) 

4. Ne ma tologie A. COCMANS 
.... 

10-11 ................. 0 
0 
> 

5. Histochemie R.VERCAUTEREN s:: 30 uur/jaar ................. Cl) 

"Ó 
::s 

6. Natuurbehoud J. HUBLE 0 30 uur/jaar ................ 
~ 
.0 

I I 7. Oecologie der planten met planten-
.... 
0 
0 

aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN > 
tiO 

8. Bodemkunde ................ J .B. AMERIJCKX 
.a 

10-12(1) s:: 
c-a c-a 

9. Mariene biologie G. PERSOONE 
e 

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

10. Antropologie ................ R. CLIQUET 17-19 (2) 

11. een verplichte cursus uit het programma der 
2e lic. dierkunde, fysiologisch-biochemische 
richting ................... 

" 

(2) : tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Led., 35 

Casinopl., 24 

· Led., 35 

I I 8Y:z-10 
1e tot 20e week Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 

-



N 
VI 

- FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

-
2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysiologie der dieren, partiro : algemene 

fysiologie .................. G. VANGREMBERGEN 1~11V2 1~1P/z 

1' Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de 4e tot en met de 10e week 
(135 tiur/jaar) 

' 
2. De fysiologie der dieren, partiro : algemene 

biochemie ... ·-· ............. L. MASSART 8%-9% 

2' Praktische oefeningen ............ L. MASSART elke namiddag van de 1e tot en met de 3e week 
( 45 uur/jaar) 

3. De fysiologie der dieren, partiro : bijzpndere 
biochemie .................. L. V ANDENDRIESSCHE 9-11(1) 

3' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 13e tot en met de 16e Week 
(60 uur/jaar) 

4. De fysiologie der dieren, partiro : ~oleculaire 
biologie ................... W. FIERS 11-12 

4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS elke namiddag van de lle tot en met de 12e week 
(30 uur/jaar) 

5. De fysiologie der dieren, partiro : 

I I I 1 micro biologie ................ J. DE LEY 9-10 

(1) = eerste halfjaar maandag voorbehouden voor excursies 

Plaats 

.. . 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 ___ 
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1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

; 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag , dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : \ 

één cursus te kiezen uit : 
De fysiologie der dieren, partim : 
algemene fysiologie ........... ... G. VAN GREMBERGEN llVz-13 
Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
algemene biochemie ....... . ..... L. MASSART 10-llllz 

Praktische oefeningen ••••••• . •••• 1/ L: MASSART elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
I (120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
bijzondere biochemie ............ L. V ANDENDRIESSCHE 10-llVz 

Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : genetica J. SCHELL . 8-9Vz 
Praktische oefeningen ............ J. SCHELL elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
moleculaire biologie ............. W. FIERS ( 8-9Vz 

Praktische oefeningen ............ W. FIERS I elke namiddag tijdens het tweede seJl.!ester 
(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
micro biologie. ................ J. DE LEY 8-9Vz 
Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) 

-

\ 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 I 

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 I dinsdag I woensdag I donderdag I 

7. De fysiologie der dieren, partiro 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

8. De fysiologie der dieren, partiro : 
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. Endocrinologie ............... K. DIERICKX I 18-19 1 I I 
4. Nematologie ................. A. COOMANS I I I 11-12· 1 

5. Histochemie .. · ............... R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

6. Natuurbehoud ................ J. HUBLE 30 uur/jaar 

7. Oecologie der planten met planten- I I I I 
aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN (1 e - 20e week) 

8. Bodemkunde ................ J .B. AMERIJCKX I 1 I 10-12o> I 
9. Mariene biologie ............... G. PERSOONE 30 uur/jaar 

10. Antropologie ................ R. CLIQUE:r t7-t9 <2> 1 l +· I 
11. één verplichte cursus uit het programma der 

~ 

2e licentie dierkunde, morfologisch- -
systematische richting ............ 

( 1) = eerste halfjaar (2) : tweede halfjaar 

-

" 

vrijdag I zaterdag 
' 

Plaats 

, 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 

I . Godsh., 4 

I Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

. I 8%-1o 
Led., 35 

I Rozier, 44 

~ Rozier, 44 

I Led., 35 ! 



N 
VI 
~ 

I 

Leergangen . 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, 
weefselleer, embryologie) ........... 

1' Praktische oefeningen ............. 

2. De fysiologie der planten, partiro : 
algemene fysiologie .............. 

2' .Praktische oefeningen ........... -.. 

3. De fysiologie der planten, partiro: 
biochemie ................... 

3' Praktische oefeningen ............. 

4. De fysiologie der planten, partiro 
microbiologie ................. 

4' Praktische oefeningen ............. 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie · der planten, partiro : stelSel-
matige plantkunde ( thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ......... 

5' Praktische oefeningen ............. 

(1) =eerste halfjaar 

, 
-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de plantkunde 

Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

P. VAN DER VEKEN _ 8Vz-10Vz Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 80 uur van de 1e tot en met de 7e week 
12-13(1) 1()-13(2) Led., 35 . 

J. MATON 9Vz-11(1) 8Y;10(1) 8%-9Vz(1) Led., 35 

J.MATON 20 uur per week van de i 2e tot en met de 21e week 
(2 weken vacantie af te trekken) Led., 35 

C. VAN SUMERE 11-12 11-12 Led., 35 

C. VAN SUMERE - 20 uur per week van de 8e tot en met de 11 e 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 8Vz-10Vz Led., 35 . 

P. VAN DER VEKEN 1Q-12 (+ 2 weken excursies) Led., 35 

.. 
7 



N 
VI 
VI 

I 

Leergangen 

6. De stelsehnatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ........... 

7. De oecologie der planten met inbegrip van 
de plantenaardrijkskunde ........... 

T Praktische oefeningen 

I 

(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

............. 

' 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie in de plantkunde 

Titularis mtlllndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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 

I 

-
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F ACU.LTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting - . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

' 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De morfologie der planten (ontleedkunde, • .I ; 

weefselleer, embryologie) .......... P. VAN DER VEKEN SYz-10 

1' Praktische oefeningen ..... " ...... P. VAN DER VEKEN 17-18 10-12 

2. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ................ J. DE LEY 8Yz-9Yz(l) 

2' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag der 14e week (20 uur/jaar) 

3. De oecologie der planten, met inbegrip van 
de plantenaardrijkskunde .......... P. VAN DER VEKEN lOYz-11 Yz(1) 

4. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van depaleoptologie der planten, partim : 
stelselmatige plantkunde ( thallofyten, 

~ 

bryofyten, ptepdofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 1()1/z-12 

4' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-17 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim : ... 
paleontologie der planten ........ . •. J. DE HEIN ZELIN 14-15Yz (15 uur/jaar) 

5' Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-15Yz (30 uur/jaar) ' 

-
. .-

' 

I 

( 1) = eerste halfjaar 

' 
Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
I r 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
-· 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen ·uit : 
De morfologie der planten .•........ P. VAN DER VEKEN 101/1-12 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-18 

De stelselmatige plantkunde, partim : stelsel-
matige plantkunde, (thallofyten, bryofyten, ~ 

. 
pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN 81/1-10 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 

De ste~lmatige p~tkunde, partim : 
plantenpaleontologie ............ J. DE HEINZELIN 

Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-18 

De stelselmatige plantkunde, partim : 
oecologie .................. P. VANDER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

De stelselmatige plantkunde, partim : 
fytogeografie ................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN - 120 uur/jaar 

' 

; 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 
~ 

~ Led, 35 

14-18 Led,. 35 

1Q1h-12 . . Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 

Led., 35 

. Led., 35 

Led., 35 

I 
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·FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
-

2e Licentie in de plantkWlde, morfologisch-systematische richting 

. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

twee cursussen te kiezen uit : I 

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 10%-11% 

5. Bodemkunde ................ J.B. AMERIJCKX 10-12(1) 

6. Algemene en systeemecologie , . . . . . . . . L. EECKHOUT 30 uur/jaar 

7. Plantenziektenleer . . . . . . . . . . . . . . N. 30 uur/jaar 
~ 

8. Histochemie ........... . ..... R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

9. Mariene biologie ............... G. PERSOONE 30 uur/jaar 

I • 
r 

-
.-

-
I 

~ 

' 
I 

.-

' 
( 1) = eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

I 

Led., 35 

Rozier, 44 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

I 
Casinopl., 24 

Rozier, 44 

' , 
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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, partim : 14-:15% 

algemene fysiologie ............. J. MATON (1) 10-11 %(1) 

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 1e tot en met de Se week 
(100 uur/jaar) · 

3. De fysiologie der planten, partim : 
micro biologie ................ ). DE LEY 9-10(1) 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag van de Se en 9e week 
( 40 uur/jaar) 

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) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: , ' 
één cursus te kiezen uit : 

1. De fysiologie der planten, partim : -
algemene fysiologie ............. J. MATON 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON 14-18(2) 14-18(2) 
--

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

-

Led., 35 
, 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

9-12(2) Led., 35 

Led., 35 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

'- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 8~10 Led., 35 

2' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 14-18(2) 14-18(2) . Led., 35 

3. .. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ................ J. DE LEY 9%.-11 Led., 35 . 

3' Praktische oefeningen ............ J. DE LEY 14-16 14-16 Led, 35 

4. De fysiologie der planten, partim : 
molecuJaire biologie W. FIERS 

, 45 uur/jaar Led, 35 ............. 
t-J 
g 4' Praktische oefeningen ........... · .. W. FIERS 120 uur/jaar Led., 35 

5. De fysiologie der planten, partim : 
algemene genetica .............. J. SCHELL 45 uur/jaar Led., 35 

5' Praktische oefeningen ............ J. SCHELL 120 uur/jaar Led., 35 

6. De fysiologie der planten, partim : \ 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uqr/jaar Led., 35 

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar Led., 35 

7. De fysiologie der planten, partim : 
histochemie ................. R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar Casinopl., 24 

7' Praktische oefeningen ............ R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar Casinopl,24 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : -
één CUI'sus te kiezen uit : zie pag. 258. -

(2) = tweede haJfJUI 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

\ Aggregaat H.S.O. in de biologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

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

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

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE 16Y2-18 (2) tien lessen< 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het pro~mma der athenea, 
partim : biologie (*) · . .~ . . . . . . . . . . . 1. MATON 

/ 

' 

. 
. . 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie. 
~ , 

(1) = eerste halfjaar 
(

0
) = wordtorn de tweejaar gegeven: niet in 1976-1977· 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' Plat, 22 

• 
1 01/z-11 1/z(l) Led, 35 

I 

' 
' 
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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 overbodemanalyse . . . . . . J. AMERIJ CKX 45 u. 14-17(1) 

1' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJCKX 30 u. - 17-19(1) 

2. Geologie van de bodemmaterialen ..... R. MARECHAL 45 u. 1(~11% / 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . R.MARECHAL 
.. 120 u. 14-18(1) 14-18(2) 

3. Bodemmorfologie en -classificatie I ... J. AMERIJCKX 30 u. 10..12(2) 

3' Praktische oefeningen I ......... J. AMERIJCKX ·6ou . . 14-18(2) 

4. Fysische aardrijkskunde I ........ R. TA VERNIER 45 u. 9-12(1) 

4' Praktische oefeningen I . ........ R. TA VERNIER 45 u. 14-17(1) 

5. Regionale bodemkunde I 
· a. deel : gematigde streken, met 

oefeningen over bodem~undige opnamen R. TAVERNIER 30u. 10-12(2) 

a' Praktische oefeningen ...... . .. R. TAVERNIER 90u. excursies en veldwerk (op afspraak) 

b. deel : tropische en subtropische 
streken ................ C~SYS . 30 u. 14-16(2) 

6. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
~ 

micropedologi-e I ............. ' N. 30u. 9-10 

6' Praktische oefeningen I . . . . . . . . . N. 60 u. 10-12 

7 . . Luchtfoto-interpretatie 
a. deel : interpretatie ........... F. SNACKEN 45 u. 9-12(2) 

ä' 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) 

• = totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

-
zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

I 
Rozier, 44 

! 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

' 
Rozier, 44 

Rozier, 44 

I Rozier, 44 

Rozier, :'-4 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 5 7 5 

Coupure, 575 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



N 
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I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN .. 

~ 2e Licentie in ·de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemclassificatie 

Leergangen Titularis _ * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Bodemgenese . . . . . . . . . . . . . . R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) ' _ Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen,. . . . . . . . . . . R. TA VERNIER 30 u. 11-13(1) Rozier, 44 

2. Landevaluatie . . . . . . . . . . . . . . c. SYS 30 u. 10-12(1) Rozier, 44 -

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . c. SYS 30 u. 10-12(2) Rozier, 44 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van 
de micropedologie 11 . ·• . • . . . . . . . N. ' 30 u. 1Q-12(1) Rozier, 44 

3' Praktische oefeningen 11 . • • • . . . . . N. 60 u. 14-18(2) - Rozier, 44 

4. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken . . . . . . . . . . . . . . . . G. VANSTEENKISTE 15 u. 14-15(1) Coupure, 533 

4' Praktischeoefeningen .......... G.VANSTEENKISTE 30u. 17-19(1) Coupure,533 

5. Bodemmor~ologie en -classificatie 11 . J . J. AMERIJCKX 30 u. ' 1Q-12(1) Rozier, 44 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . J. AMERIJCKX 60 u. 14-18(1) Rozier, 44 

6. Fysische aardrijkskunde 11 . . . . . . . . R. TA VERNIER 30 u. 14-15 Rozier, 44 

6' .Praktische oefeningen . . . . . . . . . . R. TA VERNIER 45 u. 16-17% Rozier, 44 

7. Regionale bodemkunde 11 
a. deel: gematigde streken, met 

oefeningen over bodemkundige opnamen R. TA VERNIER 30 u. 14-15 Rozier, 44 

a'praktischeoefeningen ......... R.TAVERNIER 60u. 15-17 Rozier,44 

b. deel : tropische en subtropische · ' 
streken . . • . . . . . . . . . . . . . c. SYS 45 u. 9-12(1) Rozier, 44 

* = totaal aan tal uren per jaar ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



- FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de bodemkunde, lichting : bodemgenese en bodemclassificatie 

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

b' ·praktische oefeningen ........ C.SYS 30u. 14-16(2) Rozier, 44 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

a. Bodemgenese . ............. R. TAVERNIER 45 u. op afspraak Rozier, 44 -
a' Praktische oefeningen .......... R. TA VENIER 120 u op afspraak Rozier, 44 

b. Regionale bodemkunde ......... C.SYS 45 u. op afspraak Rozier, 44 

b' Praktische oefeningen .......... C.SYS 120 u op afspraak Rozier, 44 
tv 

~ c. Bodemmineralogie . ........... N. 45 u. op afspraak Rozier, 44 

c' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N • 120 u op afspraak Rozier, 44 

d. Bodemmorfologie en -classificatie .... J. AMERIJCKX 45 u. op afspraak Rozier, 44 

d' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJCKX 120 u op afspraak Rozier, 44 

e. Geologie van de bodemmateri:alen . ... R.MARECHAL 45 u. op afspraak Rozier, 44 

e' Praktische oefeningen .......... R.MARECHAL 120 u op afspraak Rozier, 44 
- -

·-

~ 

- .. 
' -. 

*=totaal aantal uren per jaar (2) -= tweede halfjaar 



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

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN . 
, 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemchemie en bodemfysica 
-· -· ...... _ .... 

-

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
' 

1. Bodemgenese ............... R. TA VERNIER 30 u. 9-11(1) Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen .......... R. TAVERNIER 30u. 11-13(1) Rozier, 44 

2. Landevaluatie .............. C.SYS 30u. 10-12(1) Rozier, 44 -
2' Praktische oefeningen .......... C.SYS 30u. 10-12(2) Rozier, 44 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 . . . . . . . . . . . . N • 30u. 10-12(1) Rozier, 44 

I 
3' Praktische oefeningen 11 • • • . • . • • • • N. · 60u. 14-18(2) Rozier, 44 

I 

I N 4. Toegepaste biometrie, en steekproef-0\ 
I VI technieken ................ G. VAN STEENKISTE 15 u. 14-15(1) Coupure, 533 

I ' 
I 4' Praktische oefeningen .......... G. VAN STEENKISTE 30 u. 17-19(1) Coupure, 533 

I 5. Bodemchemie A. COTTENIE 30u. 10-12(1) Coupure, 533 I .............. 
I 5' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 60 u. 14-18(1) Coupure, 533 I 

! 
r 6. Bodemfysica 45 u. 14-17(1) I ............... M. DE BOODT Coupure, 533 

I 

I 
6' Praktische oefeningen I .......... M. DE BOODT 45 u. 14-17(1) Coupure, 53 3 

7. Radioagrologie .............. L. BAERT 15 u. 9%-10%(2) Coupure, 533 

7' Praktische oefeningen .......... L. BAERT 30u. 15-17(2) Coupure, 533 

8. Bodemmicrobiologie ........... J. VOETS 30 u. 15-17(1) Coupure, 53 3 

8' Praktische oefeningen .......... J. VOETS 15 u. 14-16(1) Coupure, 533 

9. Pesticiden in de bodem ......... R. KIPS 15 u. 10-12(2) Coupure, 533 

*=totaal aantal uren per jaar (1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

~ 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
"" 

. 
2e licentie in de bodemkunde, richting : bodemchemie en bodemfysica 

Leergangen Titularis • maandag dinsdag MJOensdag donderdag 

. 
9' Praktische oefeningen . . . . ~· . . . . . R. KIPS 15 u. op afspraak 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

a. Bodemchemie .............. A. COTTENIE 45 u. . op afspraak 

a' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 120 u op afspraak 

b. Bodemfysica ............... M. DE DOODT 45 u. op afspraak 

b' Praktische oefeningen ........ .. M. DE DOODT 120 u op afspraak 

c. Radioagrologie . ............. L. DAERT 45 u. op afspraak 

c' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . L. DAERT 120 u op afspraak 

d. Bodemrnicrobiolo gie ........... 1. VOETS 45 u. op afspraak 

d' Praktische oefeningen .......... 1. VOETS 120 u op afspraak 

- .. - -. 
........ 

J 

.-
" 

..... - -
*=totaal aantal uren per jaar 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

- Coupure, 533 

-. 
... 

Co~pure, 5 3 3 

Coupure, 53 3 

. , Coupure, 533 

Coupure, 533 

' 
Coupure, 533 

... Coupure, 533 

- Coupure, 533 

Coupure, 533 

~ .... . 
-

"' 
-' 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
\• -

Gevorderde studies in de bodemkunde 

I 

Leergangen Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

, 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN - I 

1. Algemene bodemkunde met praktische N. (J. AME-
oefeningen over bodemkundige opnamen RIJCKX) 45 u. 14-17 (1) 

1'. Praktische oefeningen .......... N. (J. AMERIJCKX) 30 u. 17-19(1) 

_2. Bodemmorfologie en -classificatie I ... N. (J. AMERIJCKX) 30u. 10-12 (2) 

2' Praktische oefeningen . • . ........ N. (J. AMERIJCKX) 60 u. 14-18 (2) 

3. Regionale bodemku~de I 
a. deel : gematigde streken, met N. (R. TA VER-

_, 

oefeningen over bodemkundige opnamen . NIER) 30 u. 10-12 (2) 
... 

a' Praktische oefeningen ......... N. (R. TAVERNIER) 90u. 
I 

excursies en veldwerk (op afspraak) 

b. deel : tropische en subtropische 
streken ...... - ............ N. (C. SYS) 30 u. 14-16 (2) 

I' 

4. Luchtfoto-interpretatie 
a. deel : interpretatie . . . . . . . . . . . N. (F. SNACKEN) 45 u. 9-12 (2) 

a' Praktische oefeningen ...... .... N. (F. SNACKEN) 30u. 14-16 (2) 

b. deel : metingen ............ N. (W. DE BREUCK) 15 u. 11-12 (1) 

b' Praktische oefeningen ......... N. (W. DE BREUCK) 30u. 14-16 (1) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE • -Ten minste drie cursussen te 
kiezen uit: 

1. Geologie van de bodemmaterialen .... N. (R. MARECHAL) 45 u. 

1' ?raktische oefeningen .......... N. (R. MARECHAL) 120 u , 

2. Bodemmorfologie en -classificatie 11 ... N. (J. AMERIJCKX) 30 u. 10-12 (1) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

-
-

zaterdag Plaats 

Rozier 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. . 
.Coupure, 575 

Coupure, 575 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-
Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Gevorderde studies in de bodemkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

2' Praktische oefeningen .......... N. (J. AMERIJCKX) 60u. 

3. Fysische aardrijkskunde I ........ N. (R. TAVERNIER) 45 u. 9-12 (1) 

3' Praktische oefeningen ....... .. ... N. (R. TAVERNIER) 45 u. 14-17 (1) 

4. Fysische aardrijkskunde 11 ........ N. (R. TAVERNIER) 30 u. 14-15 

4' Praktische oefeningen .......... N. (R. TAVERNIER) 45 u. 

5. Regionale bodemkunde 11 
a. deel : gematigde streken met oefeningen 

over bodemkundige opnamen ..... N. (R. TAVERNIER) 30u. 14-15 

a' Praktische oefeningen ......... N. (R. TAVERNIER) 60 u. 15-17 

b. deel : tropische en subtropische streken N. (C. SYS) 45 u. 9-12 (1) 

15' Praktische oefeningen ......... N. (C. SYS) 30u. 14-16 (2) 

6. Bodemmineralogie, met inbegrip 
van de micropedologie I . . . . . . . . . N . 30 u. 9-10 

6' Praktische oefeningen . . -· ....... N . 60 u. 10-12 

7. Bodemmineralogie, met inbegrip .. 
van de micropedologie 11 . . . . . . . . . N . 30u. 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 60u. 14-18 (2) 

8. Bodemgenese .............. N. (R. TA VERNIER) 30u. . ~ 9-11 (1) 

8' Praktische oefeningen .......... N. (R. TA VERNIER) 30 u. 11-13 (1) 

9. Landevaluatie .............. N. (C. SYS) 30u. 10-12 (1) 

9' Praktische oefeningen .......... N. (C. SYS) 30 u. 10-12 (2) 

( 0 ) totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-- -

14-18 (1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 . 

Rozier, 44 

16-171f2 Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-
10-12 (1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

- Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
'--~--- '-- - --
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Gevorderde studies in de bodemkunde 

--
Leergangen Titularis (?). maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10. Toegepaste biometrie en N. (G. VAN 
steekproeftechnieken . . . . . . . . . . STEEN KISTE) 15 u. . 14-15 (1) Coupure, 533 

10' Praktische oefeningen ........ ,; . N. (G. VAN 
STEEN KISTE) 30u. 17-19(1) Coupure, 533 

11. Bodemchemie .............. N. (A. COTTENIE) 30 u. 10-12 (1) Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen .......... . N. (A. COTTENIE) 60u . 14-18 (1) Coupure, 533 

12. Bodemfysica ............... N. (M. DE BOODT) 45 u. 14-17 (1) Coupure, 533 

12' Praktische oefeningen . . ........ N. (M. DE BOODT) 45 u. 14-17 (1) Coupure, 533 

13. Radioagrologie ...... . ....... N. (L. BAERT) 15 u. 9%-10~(2) Coupure, 533 
I 13' Praktische oefeningen N. (L. BAERT) 30u. 15-17 (2) Coupure, 533 
tv 

.......... 
0\ 14. Bodemmicrobiologie ....•..•... N. (J. VOETS) 30u. 15-17(1) Coupure, 533 \0 

I 14' Praktische oefeningen .......... N. (J. VOETS) 15 u. 14-16 (1) Coupure, 533 

: 15. Pesticiden in de bodem ......... N. (R. KIPS) 15 u. 10-12 (2) Coupure, 533 

: 15' Praktische oefeningen .......... N. (R. KIPS) 15 u. Coupure, 533 

(O) =totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
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Leergangen 

A. Voor de houders van het diploma van licen-
tiaat · in de scheikundige wetenschappen, van 
burgerlijk scheikundig ingenieur, van schei-
kundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en voor de landbouwindustrieën : 

1. De biologische scheikunde . . . . . . . . . . 

2. De beginselen 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. Radi<ris9topentechnieken, partim : 
radiochemie ................. 

4' Praktische oefeningen ............ 

5. Ràdi<risotopentechnieken, partim : 
radio biochemie ............... 

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 woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

,-

L. MASSART 8%-10% Led., 35 

K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh.,4 

K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh.,4 

J. DE HEINZELIN 10-11(1) - Rozier, 44 

, 

-

J. HOSTE 9-10(5) Proeftuinstr., 86 
-

J. HOSTE alle vrije uren tijdens 14e- 15e week van 2e semester 
(30 uur/jaar) Proeftuinstr., 86 

I 

C. VAN SUMERE 10 uur/jaar Led., 35 
I 

C. VAN SUMERE 20 uur/jaar Led., 35 

M. ANTEUNIS 10-11% (1) Plat., 22 

~ 

-. 



. I 
N 
....J 

' 
--

- -

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. ~mene en moleculaire microbiologie ... 
1 0' Praktische oefeningen ............ 
11. Algemene genetica . . . . . . . . . . . . . . 

11' Praktische oefeningen ...... . ..... 
12 Aanvullingen der biochemie . . . . . . . . . 
12' Praktische oefeningen 

--... 

-

(1) = eentie halr)UI' 
(2) - twee• Mlfjur 

-

............ 

, 

~ 

~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -

Licentie in de moleculaire biologie - -

Titularis mmmdag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
/ 

W.GOMES 10Y:z-12Vl(3) - Krijgslaan, 271 

J. STOCKX 8Vl-10%(2) Led, 35 

J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 uur/jaar) Led., 35 

W. FIERS 17-18% 17-18Vl Led., 35 

W. FIERS alle vrije uren tijdens 1e - 4e week van 2e semester (90 uur /jaar) 'Led., 35 

J. DE LEY 8Vz-1 ()lh(2) Led., 35 

J. DE LEY alle vrije uren tijdens 8e- 9e week van 2e semester (45 uur/jaar) Led., 35 

J. SCHELL 12-13% 17-18% Led , 35 

J. SCHELL alle vrije uren tijdens Se- 7e week van 2e semester (60 uur/jaar) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE . 17-18% UV2-l2*U Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren tijdens 1 Oe-12e week van 2e semester 
( 45' uur/jaar) Led., 35 

I 

(3) =eerste helft_van 1e semester. 
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1. 

2. 

--

Leergangen 
-- - ---

--

De regionale bodemkunde .......... 
De ontwikkeling van de natuurweten-
schappen sedert de 19e eeuw . . . . . . . . 

-

. ,. --

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Facultatieve c~ussen 
-/ 

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

R. TA VERNIE.R 14-15V2 Rozier, 44 

J.B. QUINTYN 
•. 

. '_ 9-lOVl Korte Meer, 9 

-

- ~ 

-

---
- .-

-
t 

-- -- -

. 
-



N 
-...l 
w 
I 

Leergangen 

1. Strategie in de organische synthese .. 
2. Fotochemie .. ............ 
3. .Populatie biologie ....... .. .. 

4. Theorie van de magnetische resonantie 

5. Roosterimperfecties in halfgeleiders 

6. Chemische reakties van de vaste stoffen 

7. Roosterimperfecties in ionaire kristallen 

8. Elektrische en fotoëlektronische eigen-
schappen van vaste stoffen ...... 

9. Theorie van vibrationele- en overgangs-
kernen en theorie van het kernfissie-
verschijnsel .............. 

10. Theorie van de lineaire elektronen-
versneller ............... 

11. Experimentele fötonukleaire 
natuurkunde ............. 

12. Levensduurmetingen in de kern-
spektroskopie ............ 

13. Neutronenfysica ........... 

14. Geologische interpretatie van reflectie-
seismogrammen ........... 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

· FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen . - -- -- -

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13%-15 Krijgslaan, 271 
P. DE CLERCQ 15 u. (3) 84 

D. DE KEUKELEIRE 15 u. 13%·15(4) Krijgslaan, 271.84 

C. HElP 15 u. later te bepalen (2) Led., 3_5 

E. BOESMAN 30u. 8V2-9Vz Krijgslaan, 271.8 1 

L. FIERMANS 30 u. later te bepalen Krijgslaan, 271.81 

W. GOMES 30 u. later te bepalen Krijgslaan, 271.8 

G. JACOSS 30 u. later te bepalen Krijgslaan, 271.81 

Krijgslaan, 271. 
F. CARDON 30 u. later te bepalen 81 

K. HEYDE 22V2 u 15V2-17(1) Proeftuinstr., 86 

K. KIESEL 22% u. 14-15%(2) Proeftuinstr., 86 

14-15% 
R. VAN DE VIJVER 22Yz u (1)' Proeftuinstr., 86 

15%-17 
M. DORIKENS 22Yz u (1) Proeftuinstr., 86 

A.DERUYTTER 22Yz u 15V2-17 Proeftuinstr., 86 
(2} 

' 

J.P. HENRIET 15 u. 8V2-10 Rozier, 44 
1 14-16(2) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (3) = 10 lessen vanaf januari (4) = 10 lessen vanafapril 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

1 -

~ ' Vrije leergangen .. 
' Leergangen ' Titularis (0) maandag dinsdizg woensçlag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- -·-
~ ' 

15. Plasmagolven en ~stabiliteiten . . . . . . F. VERHEEST 20u. 10-11Vz(3) Krijgslaan, 271 
S9 

16. Evolutie van de kleimineralen 
in de bOdem ............... F. DE CONINCK 22Vz u 1Vz u.(l) Rozier, 44 

,• 

17. Fourier-transform. N.M.R. spectroscopie Krijg slaan, 2 71 
De interpretatie van 1 H en 13 C spectra F. DORREMANS 15 u. 13~15(4) S4 

18. Dynamische aspecten van de -
hydrobiologie ................. H. DUMONT 22Vz u. 16~18(1) - Led., 35 - ~ 

19. {J.groepen en J. THAS, C. THAS, Kr~slaan, 271 
Frobeniusgroepen .... - ....... W. MIELANDTS, P. DE 45 u. 14Vz-16 S9 

WINNE, F. PASTUN 
-

/ 

- .. 
-- --

' --
l - . r - . .. -

i f 

-~ 

- --

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar · (0 ) =totaal aantal uren per cursus (3) =van januari tot mei (4) = 10 lessen vanaf september 



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 
- openb(lre hygiëne 
- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygiëne 
- sociale hygiëne 
- radioprotectie 

en certificaat over radioprotectie 
- Licentie in äe arbeidsgeneeskunde 
- L~centie in de sportgeneeskunde 
- A.'anvullend onderwijs in de veriëkeringsgeneeskunde 
- Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 
- Doctoraat in de tandheelkunde 

Aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim : in vitro-testen 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 12. 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, van de licentie in de sportgeneeskunde en van het diploma van 
aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim in vitra-testen 
(* *) : de houders van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
doctor in de geneeskunde-, heel- en verloskunde. 

i) Tot het examen ter verkrijging van het certificaat over radioprotectie en 
tot de licentie in de arbeidsgeneeskunde : de houders van het diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling : arbeidsgeneeskunde. 

3) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de verzekeringsgenees
kunde : de houders van een getuigschrift van aanvullend onderwijs in de 
verzekeringsgeneesku'nde. . 

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. 
1. De vakken van het examen van doctor in de genees-, heel- en verlos

kunde lopen over vier examengedeelten en tenminste vier jaar studie. 
Behalve de theoretische cursussen, moeten de studenten gedurende de 
ganse tijd van het doctoraat, regelmatig klinische lessen volgen. Het 
vierde jaar is helemaal gewijd aan de praktijk, daar dè studenten een 
stage moeten volbrengen, hetzij als intern in een hospitaal, hetzij als 
stagiaire in de universitaire klinieken of, eventueel in andere klinische 
diensten die vooraf door de Faculteit werden aangenomen. 

2. Het enig examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie 
·worden afgelegd. 

3: Het leerplan voor het behalen van het certificaat over radioprotectie 
omvat een beperkt onderwijs over de protectie tegen ioniserende 
stralen. De houder van dit certificaat mag alleer in het bedrijf waar hij 
werkzaam is, toezicht hebben over de medische radioprotectie. (*) 

4. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd. 
Het" examen omvat het indienen en het verdedigen van een proefschrift 
over een door de examencommissie aangenomen onderwerp (besluit van 
de Raad van Beheer van 16 september 1969. (*)) 

5. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de sportgeneeskunde kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraag-

(•)Studies alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, 
afdeling: arbeidsgeneeskunde. . . 

(**)Deze laatste studie is alleen toegankelijk voor de houders van een. bnef ~~arm 
bevestigd wordt dat zij zich specialiseren in de klinische biologie, partlm : kluusche 
scheikunde. 
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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 afgelegd. 
Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een ver
handeling over een origineel onderwerp dat betrekking heeft op de 
verz~keringsgeneeskunde. 

9. Het examen tot het behalen van het diploma van aanvullend onderwijs 
in de kerngeneeskunde, partim : in vitro-testen kan pas na 1 jaar studie 
worden afgelegd en nadat de voorziene stages volbracht werden. 

1 0. Getuigschrift van specialist. 

· , 

De Faculteit van de Geneeskunde kent getuigschriften toe van specialist 
op verschillende gebieden aan houders van het diploma van doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde die gedurende bepaalde tijd als full-time 
assistent werkzaam zijn geweest in hierna vermelde diensten en 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 : 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde 
Endokrinologie : 
Hematologie: 
Geriatrie : 

Klinische biologie : l partim : pathologische anatomie : 4 jaar 
partim : klinische scheikunde : 4 jaar 

Beroepsziekten : houder van het diploma van geneesheer-hygiënist 
afdeling arbeidsgeneeskunde na 5 jaar inwendige ge
neeskunde. 

Chirurgie : 6 jaar. 
Neurochirurgie : 3 jaar na 1 jaar neUrologische wetenschappen in 1 jaar 

algemene heelkunde . 
. Plastische chirurgie : 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 

Kindergeneeskunde : 4 ja~r 
Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar. 
Orthopedie : 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
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Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandidaat reeds 
PP het gebied van de algemene heelkunde werd opgeleid 
gedurende 2 jaar in een centrum voor algemene heelkunde 
dat door de erkenningseemmissie voor heelkunde van het 
Ministerie van Volk.sgezondheid voor opleiding werd aan
vaard. 

Oogziekten : 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten : minimum 4 jaar. 
Radiodiagnose : 3 jaar. 
Radiotherapie en ke.rngeneeskunde : 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 taqdheelkunde 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, en voor de kandidaten in· de geneeskundige 
wetenschappen. 

3. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en een enig examen het 
diploma van licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op voorwaarde 
dat hij gedurende vier semesters de praktische werkzaamheden en 
klinieken gevolgd heeft (koninklijk besluit van 10 waart 1932). 

4. Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheelkunde 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift, waarvan het onderwerp door de examen
commissie werd aangenomen. 

D) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
Worden toegelaten tot het examen van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs, zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende 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
gegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. 
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"CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING" 

Dit centrum heeft tot doel, buiten het kader van de academische programma's, 
het organiseren van de huisartsenstage voor studenten van het vierde doctoraat 
in de genees-, heel- en verloskunde, het inrichten van seminaries in verband met 
de huisartsengeneeskunde voor studenten van het eerste, tweede en derde doc
toraat in de genees-, heel- en verloskunde, het verzorgen van de bijscholing en 
de nascholing van gevestigde huisartsen, het bevorderen' van het wetenschappe-. . 

lijk onderzoek inzake huisartsengeneeskunde, alsmede het uitwisselen van in-
formatie in verband met de huisartsengeneeskunde, en dit zowel op gebied van 
het onderwijs als van de praktijk. 
In verband met het meer gericht onderwijs dat aan de toekomstige huisarts zal 
verstrekt worden, zullen de studenten in de loop van het academiejaar nadere 
informatie bekomen betreffende de door de faculteit der geneeskunde 
uitgewerkte schikkingen in deze richting. 

J 
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N 
00 
0 

I 

~ 

Leergangen 
-

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 

1' Praktische oefeningen (*) · . . . . . . • . . . 

2. Algemene scheikunde, partim : 
anorganische . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen (*) .•.......•. 

3. Algemene scheikunde, partim : organische 

3' Praktische oefeningen(*) .......... 
4. Beginselen van de plantkunde ........ 
4' Praktische oefeningen ( *) .......... 
5. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen ............ 
.. 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur_ in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

O.SEGAERT 10-11V2 8V2-10 Led., 35 

0. SEGAERT - 14-18 14-18 (67V2 uur/jaar) Led, 35 

.. : 

L. MASSART 8V2-10(1) 8V2-ll Vl(l)' Led., 35 

L. MASSART 32 uur/jaar Led, 35 

M.ANTEUNIS 11V2-13(~) 11V2-13(2) 8V2-10(2) Led., 35 

M.ANTEUNIS 40 uur/jaar J(rijgslaan,2 71.84 bis 

J. MATON 10-11V2(2) 10-11V2(2) Led., 35 

J. MATON 32 uur/jaar Led, 35 

G. VAN GREMBERGEN 8Yz-10(1) 8V2-10(1) Led., 35 

G. VAN GRE~1BERGEN 32 uur/jaar Led., 35 

~· .. -. . 



N 
00 

-

··-·-

Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Stelselmatige ontleedkunde van het mense-

lijk lichaam, partim : bewegingsstelsel, vaat-
stelsel, ruggemerg en roggemergzenuwen .. 

r Praktische oefeningen ............ 
2. Algemene weefselleer ........ --. .... 

2' Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene fysiologie ....... · ...... 
3' Praktische oefeningen ............ 
4. Algemene biochemie ............ 

4' Piaktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

11. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer ... 
2. Bijzondere lessen over cytologie en 

microtechniek ................ 
(•) = in groepen 
(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

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

(90 uur/jaar) 

J. FAUTREZ 
151>-161>(~ 115\i-161><111 

17-18(1) 17-18(1) 
· · ]151>-161>(~~15\,-16\i 1 

. 17-18(1)" 17-18(1)" Led., 35 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 

M.SEBRUYNS 

I I llllz-13(1) 11%-13(1) Led., 35 

M. SEBRUYNS 24 uur/jaar Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8Vz-9%(2) 1 (3 7Vz uur/jaar) 8%-9%(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (22Vz uur/jaar) 117-18Y2(2) 17-18Y2(2) Led., 35 

L. VANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8\i-91>(1) ~ 
10-11(1) 9Vz-10Yz(l) (67Vz uur/jaar) 8Vz-9Vz(l) . Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (45 uur/jaar) l14-17(2) 14-17(2) Led., 35 

J. SCHELL . 1~-11%(1)1 (22Vz uur/jaar) Led., 35 

M.SEBRUYNS 15 uur/jaar Godsh. 4 

K. DIERICKX 120 uur/jaar Godsh. 4 



N 
00 
N 

I 

1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6, 

7. 

1. 

I 

' 

Leergangen 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

Beginselen der embryologie ......... 
Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 
lichaam; partim : zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg en ruggemergzenuwen), zintuigen, 
ingewanden ................. 
Praktische oefeningen ............. 

Topografische ontleedkunde ........ 
Bijzondere weefselleer ............ 
Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
Bijzondere menselijke biochemie . . . . . . . 

Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
Menselijke fysiologie .. ........... 

Praktische oefeningen ............ 

Beginselen der pyschologie ......... 
FACULTATIEVE CURSUS : 

Demonstratielessen over embryologie .... 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE ' 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

, -- Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
' ' 

-' 
9-1~(1) Ac. Ziekenh. K. DIERICKX 

\ 

-

J-. FAUTREZ 
~ 

67% uur/jaar Led., 35 

J. FAUTREZ - 135 uur/jaar ,.._ 

(*) (*) (*) (*) 
15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) 15-18(1) Led., 35 

J. FAUTREZ 14-15(3) 14-15(3) 14-15(3) Led., 35 

M.SEBRUYNS 8Y2-ll%(1) Pasteurlaan, 2 

M. SEBRUYNS 24 uur/jaar Pasteurlaan, 2 

L. V ANDENDRIESSCHE 
8%-11% 

(1) Led., 35 -
L. V ANDENDRIESSCHE 45 u~rfjaar Led., 35 

I. LEUSEN 8Y2:-93.4 8%-9* 
10-11 10-11 Ac. Ziekenh. 

I. LEUSEN 14-17(1) 14-15(1) 14-17(1) 
(*) (*) (*) Ac. Ziekenh. 

H. VANDER EECKEN 11-12 11-12 (45 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 

-K. DIERICKX 30 uur/jaar Godsh., 4 

(3) = eerste helft van tweede halfjaar 
*' =. 



N 
00 w 
I 

-

-

A 

Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(/) Cursussen waarover examen wordt 

afgenomen na het 1 e doctoraat. 

1. - . a Pathologische fysiologie theorie ..... 
a' Praktische oéfeningen ......... 
b Pathologische biochemie ........ 

2. - Pathologische ontleedkunde 
a Theorie ................. 
b Praktische microscopische 

oefeningen ... -........... . 

3. Beginselen van geneesmiddelleer . . . . . . . 

4. - Bacteriologie met begrip van beginselen 
van parasitologie en de profylaxie van de 
besmettelijke ziekten en hygiëite in 
verband met de microbiologie. 

a Theorie .................. 
' 

a' Praktische oefeningen ........... 

5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim : gezondheidsleer ...... , ... 

(2) = tweede halfjaar (*) = in groepen 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE I 

le Doctoraat in de genées-, heel- en verloskunde .- , 
-

Titularis maandag dinsdag woensdug donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 

10-11 (1) 
I. LEUSEN 11-12 (2) 11-12 11-12(2) Ac. Ziekenh. 

I. LEUSEN 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

L. VANDENDRIESSCHE 10-11 (1) 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 10-11 (2) 10-11 (2) 10-11 (2) Ac. Ziekenh. 
-

-

' -

E. NIHOUL 11-12 (1) 
12-13 (1) 14%-15% 10-11 (1) 14-18 (1) 
15%-16Y2 (2) (*) 

(1) (15 u/jaar) Ac. Ziekenh. 

E. NIHOUL Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

14-18 (1) 
K. VUYLSTEEK 14%-15% (*) 

(1) (15 u/jaar) Ac. Ziekenh. 



N 
00 
~ 

I 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis . maandag . dinsdag . woensdag donderdag vrijdag 

6. Algemene heelkunde en bijzondere heel- 15%-18% 
kunde partim : bewegÏI_!gsstelsel ....... H. CLAESSENS (2) 

(11) Cursussen waarover examen wordt afgelegd 
in het 2e doctoraat. 

7. Kliniek voor kinderziekten ( 1 e deel) .... C. HOOFT 15%-16% 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de inwendige ziekten 
(le deel) partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel . . . . R. PANNIER 16%-18 16%-18 10 uur/jaar theorie 

- algemene begrippen van de inwendige 

( (16~18 ziekten, inclusief geriatrie . . . . . . . . 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief G.VERDONK 16Yz-18 20 uur/jaar theorie 

voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 
- besmettelijke ziekten .......... 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel ... F. BARBIER 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- ziekten van het ademhalingsstelsel ·. . . . M.VAN DER STRAETEN 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten ............ . . A.VERMEULEN 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- nierziekten . . . . . . . . . . . . . . . . S. RINGOIR 30 uur/jaar theorie (0 ) 

9. Fysische propaedeutica Blok-opleiding 
a Theorie .................. F. BARBIER 15 uur/jaar :· 1e week van het academisch jaar 

a' Praktische oefeningen .. . ....... F. BARBIER 30 uur/jaar 

10. Biochemische propaedeutica 14Yz-15% . 
a Theorie .................. R. WIEME (22Vl uur/jaar) (2) 

a' Praktische oefeningen .......... R. WIEME 75 uur/jaar 
- - - -- -----· ----- - --- L___ ____________ __ ___ - --

(1) =eerste halfjaar ( 0 ) = eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

.. 

·zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

. Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

A~. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
- -· 
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Leergangen 

(lil) Kiinisch ·werk, Propaedeutica, Liikschouwingen 
en Laboratorium : zie p. · 2881en. 289. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 294 
. .• _ :1 t.e.m. 296 . 

-

.. 

... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Ie Doctoraat in de genees-, heel- en verl~unde - -

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I -

/ 

I 

-

-

I ' 
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00 
0'\ 

I 

~. 

~ 

Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen in het 2e doctoraat. -

1. Theoretische verloskunde 
a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

2. Radiologie met inbegrip van de radio-diagnose 
a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen (in groepen) .... 

3. Farmacodynamie 
a. Theorie .................. 

' a' Praktische oefeningen ........... 
4. Kliniek voor kinderziekten (2e deel) . . . . . . 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .... 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten, inclusief geriatrie .......... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 
- besmettelijke ziekten . . . . . . . . . . . 

( 1) = eerste halfjaar 

F ACUL TElT VAN i>E GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

t 

~ 

M. THIERY 11-12(1) 8~-9~(1) Ac. Ziekenh: 

M. THIERY 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 15-16~(1) Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 11-12(1) 1ü-11(1) 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 15Yz-16~ Ac. Ziekenh. 

-
R. PANNIER 16Yz-18 16~-18 10 uur/jaar theorie A.c. Ziekenh. . 
~G. VERDONK 

~ . 

\ 161>-18 16Yz-18 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

'-----
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00 
-....l 

I 

.• Leergangen 

ziekten van het spijsverteringsstelsèl - ... 
- ziekten van het ademhalingsstelsel .... 
- ziekten van de inwendige klieren en 

bloedziekten . . . . . . . . . . . · ~ . . 
- nierziekten ................ 

6. A]gemene heelkunde uitgezonderd bewe-
gingsstelsel en ·bijzondere heel-
kunde uitgezonderd bewegings-
stelsel .................... 

7. Medische psychologie ·en algemene 
psrchopathologie . . . . . . . . . -! .... 

8. Biochemische propaedeutica 
a. Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a' Praktische oefeningen ........... 

(11) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het Je doctoraat 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties (1e deel) ...... 

10. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de geestesstoornissen- 1e deel ...... 

(lil) Cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het 4e doctoraat 

11. Neurologische kliniek, le jaar 
~--

........ 
{1) =eerste halfjaar (2) = tweede haltJaar 

· ··· FACULTEITVANDEGENEESKUNDE 

2e poctoraat in de genee~, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 30 uur/jaar theorie (0
) Ac. Ziekenh. F. BARBIER 

M.VAN DER STRAETEN 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 

~ 

A.VERMEULEN 30 uur/jaar theorie (0
) Ac. Ziekenh. 

S. RINGOIR 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 

-
. I 12-13 

~ - 10-11 (2) 
60 uur/jaar 11-12 (2) 

F. DE ROM 12-13 Ac. Ziekenh. 

N . 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

; 

R. WIEME (22Vl uur/jaar) 14Y2-15% .. 
(2) Ac. Ziekenh. 

R. WIEME 75 uur/jaar Ac. Ziekenh. .-

H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14Y2-15% Ac. Ziekenh. 

15%-16Yz 
E. VERBEEK (1) Ac. Ziekenh. 

--
H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14%-15% Ac. Ziekenh. 

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

( 0 ) = eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

.• 2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- - .- -

12. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 1e jaar .. H.CLAESSENS 8-9 (2) 

13. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de . -
chirurgie van het bewegingsstelsel, ~e jaar .. F. DEROM - (20 uur/jaar) 12-13 .. 

14. De geneeskundige kliniek, 1e jaar, partim: (21 0 uur/jaar) 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ... R. PANIER 10-11 10-11 

12-13 

- algemene begrippen van de inwendige I I ziekten, inclusief geriatrie ......... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

I 
G.VERDONK 

I 
10-11 10-11 

voedingsleer ................ 12-13 
- besmettelijke ziekten ........... 
- ziekten van }].et sijsverteringsstelsel .... F. BARBIER 10-11 10-11 

·- ziekten van het ademhalingsstelsel .... M.VAN DER STRAETEN ( 0 ) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten ............... A.VERMEULEN -10-11 10-11 

- nierziekten ................ S. RINGOIR ( 0 ) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

15. Obstetrische kliniek, 1e jaar ......... M. THIERY 12-13 

16. Kliniek voor kinderziekten, 1e j_aar ..... C. HOOFT 10-11 11-12 11-12 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in 
groepen), in de diensten: zie p. 288 en 289 ~ 

. -
B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: 

zie pp. 294 te.m. ~96 

(2).= tweede halfjaar ( 0 ) eventueel te spreiden over meerdere studiejCilen 

-

zaterdag Plaats 

~----· 

- . Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

- . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
I 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
~ 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
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- Leergangen 

. 
A. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen -waarover examen wordt afgenomen 
in het Je doctoraat. 

1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het 
zenuwstelsel met klinische 
demonstraties (2e deel) ........ 

2. Beginselen van de gerechtelijke 
geneeskunde met demonstraties . . . . 

3. Grondbeginselen van de geneeskundige 
· plichtenleer .............. 

4. Begrippen van bijzondere klinieken : 
a) Beginselen van de urologische kliniek 

met praktische oefeningen ..... 
b) Beginselen van de gynaecologische 

kliniek ............... 
c) Beginselen van de oor-, neus- en keel-

heelkundige kliniek ......... 
d) Beginselen van de oogheelkundige 

kliniek ...... . ........ 
e) Beginselen van de dermatologische en 

syfiligrafische kliniek ........ 
f) Fysiotherapie, partiro : 

I 

radiotherapie . . . . . . . . ... . . 
(1) =eerste haltlaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde . 
-·--

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

' 
H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

N . 14%-15% 15%-16% Ac. Ziekenh. 
-

R. DIERKENS 16%-17% Ac. Ziekenh. 

-
~ 

R.DEFOORT 8%-9% Ac. Ziekenh. 

D. VANDE-
KERCKHOVE 16%-17% Ac. Ziekenh. . 
P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

10.11 
J. FRANÇOIS 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

15%-16% 
A. KINT (1) 10.11 Ac. Ziekenh. 

A. DE SCHR YVER 16%-17% (15 uur/jaar) Ac. Ziekenh . 
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..... Leergangen 

g) Fysiotherapie, met uitzondering 
van de radiotherapie . . . . . . . . . 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere the-
rapie van de geestesstoornissen - 2e deel 

(11) Cursussen waaiover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat. 

6. Pathologische ontleedkunde met daar-
bijhorende demonstraties (demonstra-
ties en lijkschouwingen) ........ 

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 . . . . . . . . . . . . . . 
I '- besmettelijke ziekten . . . . . . . . . . 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel .. 
- ziekten van het ademhalingsstelsel · ... 

- ziekten van de inwendige klieren en 
' . bloedziekten . ............. 

- nierziekten ....... . ....... 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE f 

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 . 

15Y:z-16Yz 
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 . 

(21 0 uur/jaar) 

45 uur/jaar theorie ' 

R. PANNIER 45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

I J 
~ 

I 
G. VERDONK 45 uur/jaar theorie 

1 
4-5 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Ziekenh . 

F. BARBIER 15 uur/theorie+ 45 uur praktische oefeningen/jaar Ac. Ziekenh. 

M.VAN DER STRAETEN 30 uur/theorie • 90 uur praktische oefeningen/jaar (O) Ac. Ziekenh. 

A.VERMEULEN 15 uur theorie+ 45 uur praktische oefeningen/jaar Ac. Ziekenh. 

S. RINGOIR 30 uur/theorie+ 90 uur praktische oefeningen/jaar (O) Ac. Ziekenh. 
(2) =tweede halfjaar 
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Leergangen 
I 

10. Chirurgie van het bewegingstelsel 
· 2e jaar ................. 

11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het beweging-
stelsel, 2e jaar ........... . . 

12. Obstetrische kliniek, 2e jaar ..... 
13. Gezondheidsleer en sociale genees-

kunde, partim : sociale geneeskunde .. 
14. Neurologische kliniek, 2e jaar ..... 

\ 15. Beginselen van de psychiatrische kliniek 

(111) Klinisch · werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen 
en Laboratium (in groepen) in de diensten : 

1. Interne kliniek ••.•..•...••. 
- .... ... 

~ ., ~ -.. ... -:Ir .11 , 

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 gen~, heel- en verloskunde 
- ~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

•. 
, 

H. CLAESSENS - :.' 8-9(2) Ac. Ziekenh. 

\ 

F. DEROM 20 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

M.TIDERY 
' 

12-13 Ac. Ziekenh. 
., 

1(. VUYLSTEEK 15%-16Y:(2) Ac. Ziekenh. 

. H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14%-15% Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK 12-13 (30 uur/jaar) 12-13 Ac. Ziekenh. 

~ R. PANNIER G. VERDONCK 
. F. BARBIER 

A.VERMEULEN i R. WIEME • S. RINGOIR . . 
M. VAN DER 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. STRAETEN 

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.TIDERY 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

A. DE SCHR YVER 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 
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B. 

Leergangen 
---

7. Dermatologische polikliniek en kliniek 

8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek 

9. PolikJiniek 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 eu kliniek voor neurologie 

15. Laboratorium anatome-pathologie ... 
16. Laboratorium gezondheidsleer ..... 
FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 294 

· t.e.m. 296 

I 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. KINT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

J. FRANÇOIS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. . 
P. KLUYSKENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

D.VANDEKERCKHOVE 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

R. DEFOORT 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 Ac. Ziekenh. -

E.VERBEEK 8-11 8-10 8-10 8-11 Guislainstr., 

H. CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. V ANDER EECKEN 8-11 8-10 . 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 8-11 . 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

• 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 : ·le: dat hij, gedur!?nde ten minste twee jaar, met ingang van het tijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, getrouw en met goed gevolg de geneeskundige kliniek (volwassenen en kinderen), de heel-
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft bezocht ; 

2e: dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd in de zie-
kenhuisdiensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitaire kliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd en getekend, hetzij door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitaaldienst, die door de Universiteit erkend zijn. 
Algemene inlichtingen :·in de loop van het derde studiejaar moeten de studenten met het bureau van de faculteit overeenkomen wat betreft de keuze tussen · het 

internaat en het volbrengen van proeftijden in binnen- of buitenlandse klinieken. 

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

I \0 
w 
I A. VERP:tiCHTE CURSUSSEN, waarover examen 

wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en 3e 
doctoraat: 
1. Kliniek voor kinderziekten ....... C~HOOFT Ac. Ziekenh. 

I 2. Geneeskundige kliniek S. RINGOIR 

I 
......... { M. V A.'! D!'R STRA.ETEN -

. R. PANNIER 
G. VERDONK . 

~ A.VERMEULEN Ac. Ziekenh. I F. BARBIER 

3. Chirurgie van het bewegingstelsel ~ 
te volgen gedurende het 2e en het 3e 
doctoraat •••••••••...•••. H. CLAESSENS Ac. Ziekenh 

I 
4. Neurologische kliniek ......... H. V ANDER EECKEN Ac. Ziekenh. 

5. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het bewegi.ngs-
stelsel : te voigen gedurende hët 2e 
en het 3e doctoraat .......... F. DEROM Ac. Ziekenh. 

- -- -- .._ 
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Leergangen 

Te volgen gedurende het 2e, 3e en 4e 
doctoraat: 
· 7. Obstetrische kliniek, 1e, 2e en 3e jaar 

Te volgen gedurende het 3e doctoraal : 
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. Begfnselen van de leer der mondziekten 

2. Orthopedie . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Tropische geneeskunde en tropische 

ziekten . . . . . . . . . . . . . . .. 

4. Cardiologie ............... 
5. Dieetleer ...... . ....... . . 
6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) ........... 
7. Neurochirurgie (klinische lessen) . . . . 
8. Plastische chirurgie (klinische lessen) . . 
9. Beginselen van de anesthesie . ..... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde - .;" 

·Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
~ 

- . 
M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

-· ...... 

' 
~ -

H. ROELS Ac. Ziekenh. 
.. 

K. VUYLSTEEK Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 
' 

Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK Ac. Ziekenh. 

N. 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 T 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. HOFFMANN 10 uur/jaar Ac. Ziekenh . 

G.MATTON 
J 

5 uur/jaar Ac. Ziekenh . 

G.ROLLY 5 uur/jaar - Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

(1~)- Praktische oefeningen en klinieken 
1. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de pathologische ontleedkunde ... 
2. Laboratorium voor onderzoekeningen 

in de parasito-bacteriologie ...... 
3. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de fysiopathologie .......... 
4. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de farmacodynamie ......... 
5. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de hygiëne en de sociale 
geneeskunde .............. 

6. Laboratorium voor onderzoekingen 
in gerechtelijke geneeskunde . . . . . . 

7. Praktische oefeningen in cie propaedeu-
tica en geneeskundige polikliniek .. .. 

8. Praktische oefeningen in de genees-
kundige kliniek ••......•.... 

9. Kliniek en polikliniek der 
kinderziekten ............. 

1 0. ·. Raadpleging voor zuigelingen ..... 
11. Verloskundige kliniek en polikliniek . . 
12. Gynaecologische kliniek en poli-

kliniek ............... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE · 
I -

~ 

Doctoraten in de geneeskunde 

Titularis 11Ulllndag I dinsdag 1 woensdag~ donderdag~ vrifdag 1 zatet:dag 1 Plaats 

' -H. ROELS 

E.·NIHOUL 
·- ~. .. 

I. LEUSEN 
~ 

' 
' 

- -
A. DE SCHAEPDR YVER 

-

K. VUYLSTEEK 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
N . gaan door elke dag van 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. 

, , 
N. ., . 

IS. RINGOIR I 

} ·M. VAN DER STRAETEN 
. IF. BARBIER - •. 

R. PANNIER , 

G. VERDONK 
A. VERMEULEN · 

\ 

; / 
C. HOOFT -
C.HOOFT ~ . ..... 

' 
M.THIERY .. , 

' D.VANDEKERCKHOVE I . 
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-

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 techpische demonstraties ...... 
21. Praktische oefeningen in de 

fysiotherapie- . • . . . . . . . . . . . • 

22. Praktische oefeningen in de 
radiologie ............... 

23. Praktische oefeningen in de 
cardiologie ............... 

24. Praktische oefeningen in de dieetleer .. 

25. Praktijk van de behandeling 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! dinsdag I woensdag I donderdag I vrfjdag I zaterdag I Plaats 
- - -- - -

E. VERBEEK \ 
R. DEFOORT .. 

- -P. KLUYSKENS. -
1. FRANÇOIS 

A. KINT I 

H. V ANDER EECKEN 

N. 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
H. CLA,ESSENS 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. MATTON I 
- ·-
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de anesthesiologie --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

De fysiopathologie der anesthesie · . . . . . . I. LEUSEN 17-18Yz Ac. Ziekenh. 

De farmacologie der anesthesie ....... G.DEV~UWER . ·-- llYz-13 Ac. Ziekenh. 

De serologie van de bloedtransfusie . . . . . . G. VERDONK 5 uur/jaar theorie ·Ac. Ziekenh. 

Technologie van de 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. ROLL Y). Bovendien wordt op het einde van het tweede 
jaar, een examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (1. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER,G. VERDONK enG. ROLLY) . 

- , 

' 

I 

-
" 



N 
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00 
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Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
1. Hygiëne van het milieu 

a. partim : hygiëne ............. 
a' Praktische oefeningen . . . . .. . . . . . . 
b. partim : ontle.dingsmethoden in verband 

met lucht-, bodem- en waterverontreiniging 

b' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . 

2. Voedi.ngshygiëne .............. 
3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke 

ziekten .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

4. Beginselen van de algemene statistiek en van 
de epidemiologie .............. 
a. partim : algemene statistiek ........ 
a' Praktische oefeningen ........... 
b .. partim : epidemiologie .......... 
b' Praktische oefeningen ........... 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie . ...... 

6. Medico-sociale wetgeving en organisatie ... 
7. Geneeskundige sociologie . . . . . . • .... 
8. Demografie ................. 
8' Praktische oefeningen ............ 
9. Geesteshygiëne ............... 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ... 

11. Principes van sanitaire opleiding ....... 
(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I Woensdag I donderdag I vrij<!flg I zaterdag Plaats 

K. VUYLSTEEK 60 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) A.Z . 

A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

A. HEYNDRICKX 10 u.(*) 

G. VERDONK 20 u.(*) 

. . 
E. NIHOUL 30 u.(*) A.Z. 

E. NIHOUL 15 u.(*) A.Z. I 

H. PICARD 20 u.(*) ' I 

H. PICARD 10 u.(*) 
I 

K. VUYLSTEEK 30 u. (*) '- A.Z. 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) A.Z. 
i 

A. VAN MEIRHAEGHE 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) A.Z. 
I 

K. VUYLSTEEK 20 u. (*) A.Z . 
I 

K. VUYLSTEEK 20 u. (*) A.z: 

K. VUYLSTEEK ' 10 u.(*) A.Z. 

E. VERBEEK 20 u. (*) A.Z. 

P.G. JANSSENS 10 u. (*) 

P.G. JANSSENS 5 u.(*) 



N 
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, 

Leergangen 

12. Grondbeginselen en methodes van de 
radioprotectie ........ .- ....... 

12' Praktische oefeningen .............. 
11. MINSTENS EEN VAN DE VIJF VOLGENDE 

VAKKENGROEPEN : 
A. - Openbare Hygiëne 

la Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 
eetwaren .................... 

a' Praktische oefeningen . . . . . . .. . . . . . 
2a Bacteriologische en parasitologische analyse 

van drinkwater en voedingswaren ....... 
a' Praktische oefeningen ............. 

3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde ................. 

a' Praktische oefeningen ............. 
4a · Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie ................. 
a' Praktische oefeningen ............ 

5. Hygiëne der verkeersmiddelen ........ 
6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer ...... 

B. - Arbeidsgeneeskunde 
a. SPECIFIEK PROGRAMMA 
la Beginselen der geneeskundige en industriële · 

toxicologie met inbegrip van seminaries ... 
a' Praktische oefeningen ............ 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE " 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdág zaterdag Plaats 

~ 

O.SEGAERT (10 u.(*)) 8V2-12V2( 1) Led., 35 

0. SEGAERT - (8 u. (*))' 

".. -

N. 20 u.(*) 
~ 

N . 20 u.(*') 

~ -E. NIHOUL 6 u.(*) 
E.NIHOUL 20 u.(*) 

P.G. JANSSENS 
I 

20 u. (*) 

P.G. JANSSENS 20 u.(*) 
~ , 

A.DESCHAEPDRYVER 25 u. (*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 

A. VAN MEIRHAEGHE 5 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 

~ 

A.DESCHAEPDRYVER 25 u. (*) 

A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) -



FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

-
Leergangen Titularis maandag, . dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag I zatertltig ·Plaats 

-

2a Fysio-pathologie van de aibeid met 
inbegrip van seminaiies ........... I. LEUSEN ' 15 u. (*) A.Z. 

a' Praktische oefeningen . ...... . .... I. LEUSEN 6 u. (*) A.Z. 

3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten .. 
met inbegrip van seminaries ......... 
paitim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.KLUYSKENS 12 u.(*) A.Z . 

partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. FRANÇOIS 6 u.(*) A.Z . 

. - partim : dermatologie ............ A. KINT 7 u.(*) A.Z. 

w 
8 

partim: ....... . ........... K. VUYLSTEEK 20 u.(*) A.Z. 

paitim : ................... H. CLAESSENS 15 u. (*) A.Z. 

4a Industriële en beroepshygiëne, het voorkomen 
van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 30 u. (*) A.Z . 

a' Bedrijfsbezoeken .............. K. VUYLSTEEK 45 u.(*) A.Z. 

Sa Beroepsoriëntering en -selectie van de 
normale en van de gehandicapte aibeider, 
met inbegrip van de beroepsherklassering . . . 

13 u.<*> I paitim: . . . . .............. A.EVRARD Pasteurlaan, 2 

paitim: ................... H. CLAESSENS 6 u.(*) ) 20 uur(*) A.Z. 

partim: ................... K. VUYLSTEEK 6 u.(*) ' A.Z. 

a' Praktische oefeningen ............ 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 5 u.(*) 

partim: ................... H. CLAESSENS 5 u.(*) A.Z. 

6. Beginselen van de industriële technologie 
met inbegrip van seminaries ......... A. VLERICK 5 u.(*) 

(*) = jaaruren 



1 ' 
w 
0 ....... 

Leergangen 
I 

7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 
uit de arbeidsongevallen en beroepsziekten, de 
gerechtelijke geneeskundige aspecten ervan 
en de wettelijke vergoedingen ........ 

8. Psychologie en psychopathologie van de 
arbeid .................... 

9. Speciale technieken, aangepast aan de 
arbeidsgeneeskunde, 
partim : audiometrie ............ 
praktische oefeningen ............ 

,: 

partim : thorax-röntgendiagnose ...... 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

partim : laboratoriumtechnieken ...... 
praktische oefeningen ............ 

10. Praktijkstage in één of meer arbeids-
geneeskundige diensten ........... 

(*) = jaaruren 

-

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE -.. 
~ ' 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 
-

Titularis mmmdag I dinsdag I woemdag I dondardag I vri/dag 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. 

c 

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 
stralingspathologie . . . . . . . . . . . . . . 

a' Praktische oefeningen ............ 

C. - Schoolhygiëne 

1. Hygiëne van het schoolmilieu ........ 

2. Hygiëne v~ de scholier . .......... 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim : dermatologie . . . . . . . . . . . . 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(*) = jaaruren 

F ACULT~IT VAN DE GENEFSKUNDE 

Geneesheer-Hygiënst (1 jaar studie) 

'. 
woensdag I donderdag Titularis maand(lg dinsdag vrijdag zaterdag Plaats 

.... 

.... 
I -

O.SEGAERT 10-11%(1) (6 u.(*)) 
8%-12%(1) Led., 35 

O.SEGAERT 4 u. (*) _.. 

A. DE SCHRYVER 9 u. (*) 

A. DE SCHRYVER 4 u. (*) 

;: 

A.DESCHRYVER 8 u. (*) 

A. DE SCHR YVER 2 u.(*) 

A. VAN MEIRHAEGHE ·s u.(*) -

P. KLUYSKENS 3 u.(*) A.Z . 

J. FRANCOIS 2 u.(*) A.Z . 

C. HOOFT 3 u.(*) A.Z . 

A. KINT 3 u. (*) A.Z . 

H.CLAESSENS 4 u.(*) A.Z . 
----- - ---- ·--
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Leergangen 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ..... 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding . . . 
5. Biometrie van het kind en van de 

adolescent .................. 
6. Psychologie van het kind .......... 
7 . . Beginselen van de opvoedkunde ... . .. . 
8. Organisatie van het onderwijs en hiermede 

verband houdende wetgeving ........ 
9a Schooloriëntering en principes van 

beroepsoriëntering ..... ' ........ 
a' Praktische ·oefeningen ..... . ...... 

1 Oa Medico-sportselectie . . . . . . . . . . . . . 
· a' Praktische oefeningen ............ 

D.- Sociale Hygiëne 
1. Techniek van de sanitaire opvoeding en het 

voorkomen van ongevallen ......... 
2. Hygiëne van de moeder . . . . . . . . . . . 
3. Hygiëne van het kind ............ 
4. Gerontologie ............. ' .. 
5. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten .. 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
~ 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I ;"ij dag I zaterdag Plaats 

l 

C. HOOFT 25 u.(*) 

N . 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

N. ( 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

H. V ANDER EECKEN I 15 u.(*) A.Z. 

R. VERBIST 10 u.(*) 

A. DE .BLOCK 10 u.(*) 

A.EVRARD 10 u. (*) Pasteurlaan, 2 

A.EVRARD 6 u.(*) J Pasteurlaan, 2 

N . 10 u.(*) Watersportlaan, 2' 
N. - 6 u.(*) · Watersportlaan, 2 

P.G. lANSSENS .... 10 u.(*) I A.Z. 

M. THIERY 6 u.(*) A.Z . 

C. HOOFT "• 10u.(*) A.Z. 

G. VERDONK 15 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) A.Z. 
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Leergangen 
- -

6. Sociale plagen . . . . . . . . . . . . . . . . 
7a De medic(}osociale werken .......... 

a' Praktische oefeningen ............ 
8. De sociale zekerheid . . . . . . . . . . . . . 

9. De vergelijkende sociale wetgeving . . . . . 
10. Ziekenhuisorganisatie en -beh~r . . . . . . 
11. Seminaries over programmatie . . . . . . . . 

partim: · ................... 

.partim: ................... 
partim: ................... 

I 

E.-Radioprotectie 
1 a Nucleaire fysica ............... 
a' Praktische oefeningen ............ 

2a Stralingsdosimetrie en toepassingen in de . nucleaire geneeskunde . ........... 
a' Praktische oefeningen ............ 

3a Radiobiologie en stralingspathologie .... 
a' Praktische oefeningen -. . . . . . . . . . . . 

· 4a Radioprotectie ............... 
a' Praktische oefeningen ............ 

(*) = jaaruren 
(1) = eerste halfjaar 

, 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag ldonderdagl vrijdag zaterdag Plaats 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) A.Z . 

A. VAN MEIRHAEGH;E 10 u.(*) 
A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 6 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 5 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 12 u.(*) ' A.Z . 

E. NIHOUL 4 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) A.Z. 

0. SEGAERT 8l>-10(1) I I 12 u.(*) I 8Yz-12Yz Led., 35 

0. SEGAERT 8 u.(*) 
(2) 

A.DESCHRYVER 18 u.(*) 

A.DESCHRYVER 8 u.(*) 

A. DE SCHR YVER 8 u.(*) 

A. DE SCHRYVER 2 u.(*) 

O.SEGAERT sYz-1oo> I -, 10 u.(*) -r 8Yz-12Yz Led., 35 

0. SEGAERT 8 u.(*) (2) 

N.B. De dagen en U;Ien worden vastgelegd bij de aanvangvan 
het academischjaar. 

(2) = tweede halfjaar 
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Leergangen 

Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : 

-

Gespecialiseerde stage in een 
arbeidsgeneeskundige di_enst .. . . . .... 
Doormaken van een stage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten .... 
- een verzekeringsorganisme voor 

arbeidsongevallen ..... ....... 
- een revalidatiecentrum ......... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde ( 1 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1 vrijdag 1 zaterdag Plaats 

I 

H. CLAESSENS 
A.DESCHAEPDRYVER 
J. FRANÇOIS 
P. KLUYSKENS 
I. LEUSEN 
E. NIHOUL ) 
H. PICARO 26 uur/jaar 
A. KINT 
H. V ANDER EECKEN 
E.VERBEEK 
G.VERDONK 
A. VLERICK 
K. VUYLSTEEK I 

2 maand 

1 week ' 
~ 

1 week -
1 week 

-

.• 
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- FACULTEITVAN DE GENEESKUNnE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
- ) 

maandag I dinsdag 1 woensdag 1donderdagl vrijdag 1 ;aterdag Leergangen Titularis (0) Plaats 

A. Cursussen gedoceerd aan de 
Rijksuniversiteit te Gent , 

Beginselen van de algemene statistiek 
en van de epidemiologie, 
a. partim : algemene statistiek ...... H. PICARD 20u. ' ' 
b. partim : epidemiologie ........ K. VUYLSTEEK 30 u. 

-Demografie ............... K. VUYLSTEEK 10 u. 

Geneeskundige sociologie ........ K. VUYLSTEEK 20u. ·-

Fysio-pathologie van de arbeid ...... I. LEUSEN 15 u. 

Pathologie en kliniek der beroepsziekten, 
a. partim : arbeidspathologie van het 

locomotorisch stelsel ......... H. CLAESSENS 10 u. 

b. partim : interne arbeidspathologie . . - K. VUYLSTEEK 20 u. 

Beroepsoriëntering en -selectie van de 
~ 

normale en van de gehandicapte arbeider, 
met inbegrip van beroepsklassering, ·-
a. partim : locomotorische aandoeningen H. CLAESSENS 6 u. . 
a' Praktische oefeni~gen ...... ·- ... H. CLAESSENS 9 u. (*) 

- -

b. partim : algemene ziekten ....... K. VUYLSTEEK 6 u. 

b' Praktische oefeningen ......... K. YUYLSTEEK 9 u.(*) r 

Absenteïsme, medische keuring en 
simulatietechniek . . . . . . . . .. . . . N . 15 u. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 

Leergangen 
-

Titularis (0) maandag I dinsdag 1 woensdag [donderdag~ 

B. Cursussen gedoceerd in een andere 
universitaire instelling (K U.L.) -

1. Sociaal recht en medisch verzekerings-
recht ................. J. VIAENE 30 u. 

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. Seminarfes over-verzekerings-
geneeskunde, partim ........... H. CLAESSENS 5 u.(*) 

I. LEUSEN 5 u.(*) 
H. PICARO 5 u. (*) 
K. VUYLSTEEK · 5 u. (*) .. 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*)=waarvan 2 u. samen te volgen met de cursus "Seminaries over arbeidsgeneeskunde" (lic. arbeidsgeneeskunde) 

vrijdag j za terdag Plaats 

' 

' 

-
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Het enig examen ter verkrijging van de graad 
van licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde -
dat ten vroegste in het academisch jaar, volgend 
op & tgene 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 verzekeringsgenees
kwtde. 

oo I De verhandeling moet aan de examencommissie 
I voor de door haar vastgestelde datum worden 

voorgelegd. 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 

' 

I 
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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. Seminari~ over bijzondere sportmedische 
vraa~tukken . ............... 

12. Stage in sportgeneeskunde·: 
a) sporthygiëne ............... 
b) training .................. 

-

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de sportgeneeskunde t - -

Titularis maandag I dinsdag llVOensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

~ 

I. LEUSEN 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. . 
K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

N . 10 uur theorie en 15 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2· 

N. 5 uur theorie en 25 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 

R.CLAEYS 30 uur theorie/jaar Watersport!., 2 
-

R.CLAEYS 15 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 

A.DESCHAEPDRYVER 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS - 10 uur theorie en 1 maand prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS 10 uur theorie/jaar Ac. Zièkenh. 

R. DIERKENS 5 uur theorie/jaar 

R. CLAEYS 15 uur theorie/jaar Watersport!., 2 

K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen Ac. Ziekenh. 

N. 14 dagen praktische oefeningen Watersport!., 2 



- .. -· FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Aanvullend onderwijs in de kerngeneeskunde, partim : in vitro-testen 
' 

Leergangen Titularissen (Oj maandag I dinsdag I woensdagjdonderdag I vrijdag I zaterda~ Plaats 

1. Stralingsfysica en stralings N. (0. SE-
dosimetrie ................ GAERT) 30u. 

1' Praktische oefeningen .......... N. (0. SEGAERT) 20u. 
2. Kernchemie ............... N. (A. CLAEYS) 15 u. 
2' Praktische oefeningen .......... N. (A. CLAEYS) 30u. 
3. Radiobiologie en stralings- N. (A. DE -

pathologie ................ SCHRYVER) 10 u. -

3' Praktische oefeningen .......... N. (A. DE 
SCHRYVER) 10 u. 

w -0 

I 

4. Radioprotectie en wetgeving ....... N. (0. SEGAERT) 10 u. 
4' Praktische oefeningen .......... N. (0. SEGAERT) 10 u. 
5. Methodologie van de radiochemische N. (A. DE .., 

teltechnieken .............. LEENHEER) 15 u. 
5' Praktische oefeningen .......... N. (A. DE 

LEENHEER) 30 u. ; 

6. Principe en toepassing van de '-

radio-immunologische en radio-
isotopen-bepaling in vitro ........ N. (R. WIEME) t5 u. ' · -

6' Praktische oefeningen N. (R. WIEME) 30 u. \ .......... 
7. Stage in een universitair labora- i 

toriurn of in een door de universiteit 
erkend klinisch laboratorium van een 
ziekenhuis dat dagelijks radio- . --
isotopen in vitro voor diagnostische \ 

~ 

doeleinden aanwendt en dat daartoe 
gemachtigd is door het departement ' 
voor hygiene van het Ministerie van . 
Volksgezondheid 1 jaar 

-- -
(O) =totale studieduur per cursus 



w -

I 

F ACUL TElTVAN DE GENEESKUNDE -
~ 

1 e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Natuurkunde A. LAGASSE ' 60u. I 81/2-10 15-18 .............. . ~ 

vanaf Se 
week 

1' Praktische oefeningen .......... A. LAGASSE 56 u. I theorie en praktijk later te verdelen 

2. Scheikunde, partiro: anorganische .... A. VAN PETEGHEM 60u. 15-17(1) 

2' Praktische oefeningen .......... A. VAN PETEGHEM 56 u. 

3. Scheikunde, partim : metaalkunde .... N.· 22V2 u. 8V2-10(2) -
4. Scheikunde, partiro : organische ..... M. ANTEUNIS 67V2 u 

4' Praktische oefeningen .......... M. ANTEUNIS 16 u. 14-18(3) 

5. Dier- en plantkundige biologie ...... G.VAN 
GREMBERGEN SOu. 

5' Praktische oefeningen .......... G.VAN 
GREMBERGEN 32 u. 

6. Begrippen van embryologie en embryologie 
van hoofd en hals ............ K. DIERICKX 21 u. 

7. Begrippen van weefselleer en cytologie M. SEBRUYNS 45 u. llVl-13(1) 

7' Praktische oefeningen .......... M.SEBRUYNS 24 u. 

8. Psychologie ............ . .. A. EVRARD 15 u. 

(2) = tweede halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) = eerste halfjaar (3) = vier weken in tweede halfjaar en in groepen 

14V2-17V2 
(1) 

10-12(2) 

14-18(2) 

llVl-13(2) llVl-13(2) 8%.-10(2) 

14-18(3) 

81/2-10(1) 10-11 V2(1) 
10-11 V2(3) 14-15V2(3) 

14-18(3) 14-18(3) 

9-12(1) 
(7 weken) 

llVl-13(1) 

uren later te bepalen (2) 

8%-10(2) 

. 

zaterdag Plaats 

Led., 35 
Aud.,4 

Led., 35 

--
Led., 35 
Aud., 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Aud., 2 

Krijgslaan, 2 71.S 4 

Led., 35 
'Aud., 4 

Led., 35 
Aud.,4 

Godshuizen-
laan, 4 

Led., 35 

Godshuizen-
laan, 2 

A.Z. 
Aud., D 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

\ 2e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis. (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Begrippen van ontleedkunde van het ' 
menselijk iichaam en ontleedkunde van 
de kauworganen ............. A.VANDEVELDE 90u. 9-10Y2 9-10V2 

1' Praktische oefeningen .......... J. FAUTREZ 45 u. 15-18(2) . 15-18 
(8 weken) (7 weken) 

2. Weefselleer van de kauworganen ..... M. SEBRUYNS 30u. llVl-13(2) -

2' Praktische oefeningen .......... M.SEBRUYNS 24 u. uren later te bepalen (2) 

3. Begrippen van fysiologie en van menselijke 
fysiologie en fysiologie van de 8Y2-1 OVl(l) 
kauworganen ............... A. DE HEMPTINNE 105 u 8Y2-10(2) 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
A. DE HEMPTINNE 45 u. uren later te bepalen 

4. Begrippen van biochemie en van t:nenselijke 
biochemie en biochemie van de 
kauworganen . • . . . . . . . . . . . . . J. STOCKX. 67Y2 u 14-15Y2(1) 11-12V2 

4' Praktische oefeningen J. STOCKX 45 u. 14-17(2) .... .......... 

5. Algemene microbiologie, .algemene 10Y2-11Y2 
immunologie ............... A. DEVOS 45 u. 14V2-16(1) (1) 

(O) = totaal aantal uren per jaar ( 2) = tweede halfjaar (1) = eerste halfjaar 

.• 

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

llYl-13(2) Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

8V2-1 OY2( 1) A.Z. 
8Y2-10(2) Atid.C 

A.Z . 
Aud. C 

Led., 35 
Aud. 104 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le Licentie in de tandheelkunde 
--

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Cursussen waarover examen 
wordt afgenomen in de Je Licentie 

1. a. Begrippen van pathologische 
ontleedkunde .............. H. ROELS " 45 u. 12-13(1) 12-13(1) A.Z. BlokB 

1. b. Pathologische ontleedkunde van 
mond en tanden . . ' . . . . . . . . . \ H. ROELS 15 u. 14-15 (2) A.Z. Blok A 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . ; H. ROELS 30 u. 15-17 (2) 

2. Microbiologie van mond en tanden ... A. DEVOS 15 u. 14-15~ Casinopl., 24 
~ eerste 10 w. 

2' Praktische oefeningen ........... A.DEVOS 20u. . 15Yz-17~ Casinopl., 24 
eerste 10 w. 

w ..... 
w 

3. Begrippen van pathologische fysiologie 
en van pathologische biochemie ..... E. LACROIX 60 u. 14-16 A.Z. Blok B 

I 6. Begrippep. van geneeskundige llYz-12~ 
psychologie en van psycho-pathologie . . N . 15 u. (2) Stom. lnst. A.Z. 

7. Pathologie en semeiologie van mond, 16'4-1 T~ Stom. Inst. 
tanden en kaakbeenderen . . . . . . . . N . 30 u. laatste 20 A.Z. 

~ weken 
10. a. Conserverende tandheelkundige . 11~-12%(1 

therapie voor de volwassene . . . . . . N . 45 u. 14-17 (1) Stom: Inst. 
laatste 5 A.Z. 
weken 

b. Conserverende tandheelkundige 
therapie voor het kind . . . . . . . . . N. 15 u. Stom. lnst. A.Z. 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . N . 360u. 8%·12~ 8Yz-ll~ Campus Zwijnaarde 
(3) (3) Lab. Modelond. 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . N . 120u. Campus Zwijnaarde 
Lab. Modelond. 

12. Prothese 
a. Occlusie en kinesiologie van het 

stomatognatisch stelsel ........ A. COMHAIRE 30 u. 14~-15~ A.Z. BlokB 
--.....JL..... -

{ 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (2) ë tweede halfjaar ( 1) = eerste halfjaar ( 3) = in groepen 
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F ACUL TElTVAN DE GENEESKUNJlR I 

1 e licentie in de tandheelklDlde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

.. 
:d Totale prothese ............ A. COMHAIRE 45 u. 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . A. COMHAIRE 1055u. SVz-12 14-18 

14. Fundamentele technieken in verband 
met de tandheelkundige materialen . . A. COMHAIRE 30 u. 

14' Praktische-oefeningen . . . . . . . .. . . A. COMHAIRE 200 u. 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne 
van mond en tanden .......... N. 30u. 

15' Praktische oefeningen ......... N. 90u. SVz-11~ 

Cursussen waarover examen wordt afgenomen \ 

in de 2° licentie. -
12. Prothese ,. 
b Kroon- en brugwerk ... . • .... . . A. COMHAIRE 52~u. 15Vz-17V..-

--
- I -

-

~ 

" 
--- -

. 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' 
~ -

-I 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

10-11~ Stom. Inst. A.Z. 

14Vz-18 Campus Zwijnaarde 
Lab. Modelond . 

Stom. Inst. 
8Yz-9~ A.Z . 

9~-10 Stom. lnst. A.Z . 

16V..-17t4 Stom_.. Inst. eerste 10 
weken A.Z. 

I Campus Zwijnaarde 
Lab. Modelond. 

~ 

A.Z. Blok B 

·-

" 

- .__ 

- -
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Licentie in de tandheelkunde 

.. Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

8. a. Begrippen van heelkundige ziekten-
' 

leer en therapie, heelkunde 
van mond en tanden . .. . . . . . . . N . 30 u. 15-16 

9. Kliniek van mond- en tandziekten N . 60 u. I 14-15 . . 
9' Praktische oefeningen . . . . . . . . N . 60 u. 

10. a. Conserverende tandheelkundige ..... .. 
therapie voor de volwassene ..... 45 u. .. ... 8Yl"9%. 

h. Conserverende tandheelkundige 
N. 

.. 
therapie voor het kind . . . . . . . . 15 u . 

a' Praktische oefeningen ........ 360 u. 8Yl"12%. 
N. '. 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . 120 u . 

12. Prothese .. -
b. Kroon- en brugwerk (*). . . . . . . . . A. COMHAIRE 52%. u. 

-
c. Afneem bare partiële prothese .... A. COMHAIRE 

, 75 u. 9Yl"12 
12' . Praktische oefeningen ........ A. COMHAIRE 1055 u 8Yl"12'l2 14-18 14-16 

13. Dento-Maxillo-F aciale orthopedie . . N. 60u. 8Y2-10 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . N . 360 u. 14-18 10-12 

14' Praktische oefeningen over Fundamen-
tele technieken in verband met de A. COMHAIRE 200 u. 16-18 
tandheelkundige materialen ..... 

... 
' 

I 

-
(o) =totaal aantal uren per cursus, eventueel gespreid over verschillende studiejaren. (•) =leerstof gedoceerd in de 1° licentie 
(1) =eerste halfjaar 

-

-

vrijdag zaterdag Plaats 

' 
Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

10Yl"ll%. 
-

.- Stom. Inst. A.Z . 

u 

8Yl"10%. 
Stom: Inst. A.Z. 

-
I ' 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z. 

Stom. Inst. A.Z . 

Stom. Inst. A.Z. 

13*·18 Stom. Inst. A.Z. I 

~ 

-

-· .. 
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4. 

4' 

5. 

8. 

9. 

9' 
10. 

11. 

11' 
12. 

12' 

13. 
13' 
15. 

16. 

Leergangen 

Farmacologie .............. 

Praktische oefeningen ........ 
-

a. Begrippen der oor-, neus- en 
keelheelkundige klinieken ...... 

b. Begrippen·der dermatologische 
klinieken ................. 

b. Begrippen van maxill<rfaciale 
en plastische chirurgie ........ 

Kliniek van mond- en tandziekten . . 
Praktische oefeningen ........ 

a' P.raktische oefeningen over Conserve-
rende tandheelkundige therapie voor 
de volwassene... . . . . . . . . . . . . 

b' Praktische oefeningen over Conserve-
rende tandheelkundige therapie voor 
het kind ............ .. .. . 
Parodontologische therapie . . . . . 

Praktische oefeningen . . . . . . . . 
Prothese ............... 

e. Chirurgische prothese en inplant-
prothese ............... 
Praktische oefeningen ........ 

Dent<rMaxill<r'F aciale orthopodie . . 
Praktische oefeningen . . . . . . . . 
Preventieve tandheelkunde en hygiene 
van mond en. tanden . . . . . . . . . 
Plichtenieer, wetgeving en 
beroepsorganisatie . . . . . . . . . . 

---

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Licentie in de tandheelkunde 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G.DE 
VLEESCHHOUWER 45 u. 16-17Vz 
G.DE - - ---~~ - - -- - - - - -· :=::: -r-.':......;;;;::;::_ 

VLEESCHHOUWER 15 u. 171'2·18 
14-15 (2) Stom. Inst. 

P. KLUYSKENS 10 u. 
\ 

10 weken A.Z. 
14Vz-15Vz(2 Stom. Inst. 

A. KINT 10 u. laatste 10 A.Z. 
r· weken · -

14Vz-15Vz Stom. Inst. 
G. MATTON 10 u. eerste 10 A.Z. 

weken -
N . 60 u. 17V1:"18Vz(1 .. 

Stom. lnst. 
17-18 (2) A.Z. 

N. 60u. 8Y1:-9Vz Stom: Inst.A.Z. 

360 u. 91/1:-l2Vz 9Vz-12Vz Stom. Inst. 
N. / A.Z. 

-
120u. 

N. 15 u. 15V1:-16Vz Stom. Inst. 
(1) A.Z. 

N . 30 u. 8Vz-9Vz Stom. Inst.A.Z. 
~ .-

Stom. Inst. 
A. COMHAIRE 20 u. 1SV1:-11 A.Z. 
A. COMHAIRE 1055u. 8V1:-12Vz Stom. Inst. 

16-18 8V1:-12Vz 8V1:-12Vz A.Z. 
N . 60 u. 15-16% Stom. Inst.A.Z. 

N. 360 u. 14-16 Stom. Inst.A.Z . 
16Vz-17Vz Stom. Inst. 

N. 30 u. (1) A.Z . 
Stom. Inst. 

N. 15 u. 14-15 (1) A.Z . 
(')\ = tWPPtiP h:~Jfh:~r 



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 1 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verleent de volgende 
w~tenschappelijke graden en diploma's : 
- Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en 

doctor in de lichamelijke opvoeding 
- Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding (*) en doctor in de 

bijzondere lichamelijke opvoeding(*). 

TOELATINGSVOO RW AARDEN 

- Tot de kandidatuur : 
a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel3, § 2, 

1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende vaststelling 
van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappelijke diploma's 
en. erediploma's door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt; 

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965 toégang verleende 
tot één van de examens voor de academische graden van kandidaat, opge
somd in artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op 
het toekennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire 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 toelàtingsexamen 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 langs het kader. 

Bovendien moet men in het bezit zijn van een door de raad van het Insti
tuut 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 aan
vaard zijn vóór de inschrijving op de cursussen wordt genomen. 

-Tot de licentie : de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 
- Tot de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : de 

houders vari het overeenstemmend kandidaatsdiploma en licentiaats
diploma. 

(*)Deze wetenschappelijke graad is een póstgraduaat-cyclus. 
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- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van 
het overeenstemmend licenti~atsdiploma. 

- 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 ópvoeding : zij die sedert 
tenminste één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaats
diploma, uitgereikt door de Rijksunive~siteit te Gent. . 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 oDe kandidatuur : 
- de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie : 
- de vakken van het examen van de licentie in de lichamelijke opvoeding 

lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. De 
examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen over een vraagstuk in verband met één der vakken van het 
licentiaatsexamen; 

- deze .verhandeling moet aan de examencommissie bin.nen 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 belast met de cursus in de 
bijzondere methodiek. · 

4° De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

5° Het doctoraat in de licham.elijke opvoeding: 

- het examen 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 roaand voor de datum voor het éxamen vast
gesteld. 
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'. 6° Het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 

- het · examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 
openbare verdediging van een oorspronkelijk e.n onuitgegeven proef
schrift en van een stellitig aangenomen door de raad van het Instituut. 
Dit proefschrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt 
te worden tenminste één maand voor de daturn voor het examen vast
gesteld. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Leergangen / 
- - -- -

heren 

1. De praktijk 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 : athletiek ............ 

4. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. De proefondervindelijke natuurkunde .... 
5' Praktische oefeningen ............ 
6. De algemene scheikunde, partim : 

organische .................. 
6' Praktische oefeningen ............ 

-- -

(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

Ie Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
- -

I 11-12(1) Blh-9%(1) 
15--16 11-12(2) 

( W. LAPORTE 
14-15 12-13(1) 10Yz-ll% 

I 14Yz-15Yz 
(2) 

-

( W. LAPORTE 15%-16% 
(2) 

W. LAPORTE 9Yz-10% 

L. MASSART BYz-10(1) BYz-10(1) 

L. MASSART 32 uur/jaar 

J. DEMUYNCK 11Yz-13 BYz-10 

J. DEMUYNCK 40 uur/jaar 

10-11% 10-11%(1) I 
M.ANTEUNIS (67% uur/jaar) 

M. ANTEUNIS 40 uur/jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

---
9Yz-10%(2) 

Watersport!., 2 

I --'"""'""" 
10-11(2) oooo Watersport!., 2 

I 
oo 
c: c: . -

15Yz-16% 
c: c: 
'"' '"' (1) ~~ Watersport!., 2 
~ el 
C..::r 

15Yz-16% I>) ('D 

s '"' (1) 
I 

~ g Watersport!., 2 .._,.._, 

I Watersport!., 2 

10-11%(1) Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

- - Led., 35 u • 

BYz-10(1) 
Plat., 22 

Plat., 22 
---- -
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMEUJKE OPVOEDING 

· · 2e Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

heren I 91/2-1 0%(1) 81/2-9%(2) 91/2-1 01/2(1) \ 
10-11(2) ) Watersportl, 2 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding w. LAPORTE I ~ ~ 
en de sport . • . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 o ~ 

dames 15-16(2) 81/2-91/2(2) 91/2-101/2(1) ( ê § Watersportl, 2 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding ( ~ ~ 
en de sport: zwemmen . ·, . . . . . . . . . W. LAPORTE 19*-20* 8-9 - ~ e; Bad Peerstraat 

. ~ 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoedhig 131/2-141/2 ) 3 [ 
en de sport : balspelen . . . . . . . . . . . . w .. LAPOR TE 51/2-16%(2) ~ g Watersport!., 2 ._., ._., 

4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 1 

en de sport : athletiek . . . . . . . . . . . . W. LAPOR TE 8%-9%(2) Watersport!. 2 

5. De begrippen der ontleedkunde van het 
menselijk lichaam . . . . . . . . . . . . . . J. FAUTREZ HH 1 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 91/2-11(1) 101/2-12(1) Watersportl, 2 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . •. . . . J. STOCKX 14-17(2) Led., 35 

7. De algemene proefondervindelijke fysiologie J. STOCKX 11-121/2 Watersportl, 2 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. S TOC KX 17-181/z( 2) Led., 3 5 

8. Beginselen van de weefselleer en van de 
biologie . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . M. SEBRUYNS 55 uur/jaar Pasteurlaan, 2 

'8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . M. SEBRUYNS 81/2-111/2 30 uur/jaar Pasteurlaan, 2 
9. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. VANDER EECKEN 11Vz-13(2) Led., 35 

(1) :::; eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELDKE OPVOEDING , ~ 

- ~ - le Licentie in de lichamelijke opvoeding -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag -. 

-· 

I -- . 
heren 16-17 14-15 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport ................. W. LAPORTE I dames 

' 
16-17 14-15 -

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding '· 
en de sport : zwemmen ........... W. LAPORTE 19%-2()3,4 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
· en de sport (athletiek- balspelen- 11Yz-13 
volksdans) .................. W. LAPORTE 17-18 18-19 11Y:z-12'h 

4. De didaktiek van de lichamelijke opvoeding , 
en de sport ................. W. LAPORTE 

~ 
9Y:z-11'h 

5. De the.orie van de lichamelijke oefeningen . . R.CLAEYS 14Y:z-16 
-

6. De fysiologie van de mens .......... I. LEUSEN ~ 8Y:z-9* 8Y:z-9* 
10-11 10-11 

6' Praktische oefeningen ............ I. LEUSEN - 45 uur/jaar 

7. De biometrie van de mens . . . . . . . . . . N . 10'h-11V2 10%-11V2 
, 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-17 

8. De hygiëne (le deel) ............. R.CLAEYS - 8Y:z-9%(1) 

r 

, 

( 1) = eerste halfjaar 

, 

-

vrijdag zaterdag Plaats 
-

11'h-12'h - Watersport!., 2 

11-12 Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 

13Y:z-15'h Watersport!., 2 

- Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

- Ac. Ziekenh. · 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

J 
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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 . ................. W. LAPORTE I 9-10 

dames - 15-16 9-10 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de ~port :z-wemmen ........... W.LAPORTE 193,4-20% "" 

heren 

\ 
17-18 17-18 9Yz-ll 

-
De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport (athletiek-volksdans-balspelel') W. LAPORTE I ' 

dames 17-18 18-19 11%-12% 

De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11-12 

De ontleding van de bewegingen . . . . . . . R.CLAEYS 10Yz-12% --
De bijzondere fysiologie van de lichamelijke -
opvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 91/z-11 

Praktische oefeningen ............ N. - 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 

•. , 

' -

"' . . 
-

-
r 

vrijdag zaterdag Plaats 

11%-12% 

-
11-12 Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 

14Yz-16% 

14%-16% Watersport!., 2 

. 
Watersportl, 2 

Watersport!., 2 

9Yz-ll Watersport!., 2 

, Watersport!., 2 

-
Watersport!., 2 

.. Watersport!., 2 

- . 

.-
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1. 

2. 

2' 

3. 

4. 

\ 

HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 
-

Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

mtlllncizg I dinscizg I woens<izg I donder<izgl vrijdag .1 uiterelag - - - . - Leergangen - -- - . -. Titularis .. 

-
Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch·stelsel .. 
partim: ................... H. CLAESSENS 45 uur/jaar 

partim: ................... R.CLAEYS .-- 15 uur/jaar 

Theorie van de kinesitherapie en 
ergotherapie ................. H. CLAESSENS 

' 
60 uur/jaar 

Praktische oefeningen · . . . • . . . . . . . . H. CLAESSENS 120 uur/jaar 

Theorie van de lichamelijke opvoeding bij r 
.. 

interne stoornissen ............. 
partim: ................... R. CLAEYS 45 uur/jaar 

partim; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 15 uur/jaar 

Stages .................... H. CLAESSENS 600 uur/jaar -

-- -

--

\ 

.. 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Watersportl., 2 · 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

.. 

W atersportl., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

- - -·" 

, 
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2. 

3. 

4. 

5. 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 
---

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

. 
De bijzondere methodenleer van de 3lesuren per week in At. of Lyceum-
lichamelijke opvoeding en de sport ..... W. LAPORTE volgens uurrooster At. of Lyceum 

Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
. ' opvoeding en de sport in verband met open-

lucht leven en vrije tijdsbesteding .... . . W. LAPORTE 

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

De algemene methodiek (niet in 76/77) ... A.GERLO 17-19 

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

-

' l 

--

- - --- .... 

zaterdag Plaats 

Atheneum, 
Lyceum 

9-10 .Watersport!., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 2 



CENTRUM· VOOR BIOCHEMIE 

(R.B. van 25 juli 1945) 

K.L. LEDEGANCKSTRAAT 35,9000 GENT 
-Tel. 22.78.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum voor Biochemie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in de biologie of in de techologie .. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

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; 
7° ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

11. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
de technologie : de houders van één der wettelijke of wetenschappelijke 

· diploma's vermeld onder I. 1 o, 4° ·en 7°. 

111. De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, tot hetzelfde examen toelaten : de 
houders van een getuigschrift o( diploma waaruit blijkt dat zij met goed 
gevolg studiën gedaan hebben, welke tenminste ·dezelfde waarde hebben als 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHTVAN DE STUDIE 

De examenvakken voór de graad van licentiaat in de biochemische weten- · 
schappen zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één jaar 
studie· na het bekomen van één d~r 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, omvat het examen 
aanvullingen in de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandeling-indie
nen over een vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE .. I 

... Licentie in de bipchemische wetenschappen met specialisatie in de biologie . 

Leer6Zngen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . 
~ 

I < 
I 

I. VERPliCHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

' (0) (+) .............. . ..... M.VERZELE 9-10(1) 
/ 

1' Praktische oefeningen (0) ( +) ........ M.VERZELE \/ 14-18(1) ·. 

2. Aanvullingen in de analytische scheikunde en 
in de organische analyse (0 ) (+) (*) ..... A. CLAEYS '14%-15%(1) . . 

2' Praktische oefeningen (0 ) (+) (*) - ...•.. A. CLAEYS 
, 

15%-18~(1) 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8%-10(2) 

3' Praktisch~ oefet?ngen ••• 'l- •••••••• E. NIHOUL alle vrije uren van de 10e en de lle week (30 u) 

4. De beginselen van de fysiologie en 
anatomie ('') . . . . : . . . . . . . . . . . . E. LACROIX 10-12 

s. De grondbeginselen van de farmacologie en 
' ' demonstraties over de biologische ijking 

van geneesmiddelen ............. G. DE VI.EESCI-HIOUWER 16Vl-18V2(2) 

(O) = van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 

" 

(*) = van deze cursus worden vrijgesteld : de houders van een diploma van ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

, -

zaterdag 

\ 

('') = van deze cursus worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde, van-doctor in de veeartsenijkunde. 

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

Plaats -

Plat, 22 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenli. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 



w 
N 
00 

I 

CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

~ Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

Leergangen Titularis maandag 
~ - - dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-

5' Praktische o·efeningen ............ G.DE , 
V LEESCHHOUWER 15-18 (2) 

6. De algemene biochemie, (partim : 
enzymologie en metabolisme) ........ L. V ANDENDRIESSCHE 9lh-11 .. 

6' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142lh u.) 

7. De algemene biochemie, (partim : moleculaire 
biologie) .................... W. FIERS 11-12lh 

7' Praktische oçfeningen •••••• • J • •••• W. FIERS . alle vrije uren van de 21e tot en met de 26e week (142lh u.) 

8. De biologische fysio-chemie ......... A. LAUWERS 16-18 

8' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) 

9. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse ............. A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e week (15 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties .................... G.GOETHALS 8Y2-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8lh-10(1) 

c. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversiteit 
te Gent en aanvaard door de examencommissie 

( 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 . 
--

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(0) {+) .................... M.VERZELE 9-10 (1) 

1' Praktische oefeningen {0) (+) ........ M.VERZELE 14-18 (1) 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie E. Nll'IOUL - 8'/z-10(2) 

2' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL allevrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 u.) 

3. De technologie der biochemische bedrijven G. GOETHALS 10-11 '12 

4. De beginselen van de fysiologie en 
anatomie .................. E. LACROIX 10-12 

-
5. De grondbeginselen van de farmacologie en 

demonstràties over de biologische. ijking G.DE 16'/z-18'12 
van geneesmiddelen ............. VLEESCHHOUWER (2) 

5' Praktische oefeningen ............ G.DE 
VLEESCHHOUWER 15-18 (2) 

6. De algemene biochemie, (partim : . 
enzymologie en metabolisme) ........ L. V ANDENDRIESSCHE 

(
0

) = van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders -van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
{+) =van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van apotheker. 
(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaár 

9'/z-11 

-- - -· 

Plaats 

'Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Plat., 22 
.. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

Ac. Ziekenh. 
., 

BlokB 

Led., 35 
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' CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochelilische wetenschappen met specialisatie in de technologie 
~ . 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6' Pra~tische oefeningen ........ • . . · - : L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142V2 u.) 

7. De algemene biochemie, (partim : moleculair~ 
biologie) .................... W. FIERS -. 11-12% 

7' Praktische oefeningen ............. W. FIERS alle vrije uren van de 21e. tot en met de 26e week (142% u.) 

8. De biologische fysico-chemie ........ A. LAUWERS 16-18 

8' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de Be week (120 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : - ~ 

A. De industriële uitvoering van organische . 
reacties .................... G. GOETHALS 8%-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8%-10(1) 

c. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversiteit ' 
te Gent en aanvaard door de examencommissie 

~ 

-. 

~ 

-" . 

(1) =eerste halfjaar 

" 
Plaats 

-

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 

.. 

' 

' 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

J. PLATEAUSTRAAT 22 - Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 
I . 

De Faculteit van 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 werk tuigkundig-elektro technisch ingenieur 
- Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk ingenieur-architect 
- Burgerlijk textielingenieur · 
- 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 

Vanaf dit academiejaar zullen onder voorbehoud van goedkeuring 
door de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent, speciale 
studieprogramma's vastgesteld worden ten behoeve van de technische 
ingenieurs d:ie de wetenschappelijke graad van burgerlijk ingenieur of 
van natuurkundig ingenieur wensen te behalen. 

Als opleiding is een toelatingsexamen, een éénjarige kandidatuur en 
een tweejarige ingenieurscyclus voorzien. 

Alle verdere inlichtingen kunnen u verstrekt worden door het 
Secretariaat van de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, J. 
Plateaustraat, 22 te Gent. Tel. 233831 uitbreiding 4332 of 4315. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur : 

Art. 1. - Het examen voor toelating tot de studies van kandidaat burger
lijk ingenieur dat georganiseerd wordt door de universiteiten en de "Fa
culté polytechnique de Mons" omvat : 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die behoren tot verschillende disciplines, en waarondèr de 
kandidaat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling; 

3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 
de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Nederlands, het Frans, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan ertoe gemachtigd wor
den zijn moedertaal als tweede taal te kiezen; 

4°. de algemene geschiedenis; 

5° de geschiedenis van België; 

6° de aardrijkskunde; 

(*) Bedoelde wetepschappelijke graden zijn postgraduaat-èyclussen. 
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7° een theoretische en praktische proef over de volgende vakken : 
-de algebra; 
- de analyse; 
- de meetkunde; 
- de analytische meetkunde; 

go een schriftelijke proef over de volgende vakken : 
- de driehoeksmeting 
- het numeriek rekenen. 

Art. 2. - Het' peil van de kennis vereist voor ieder van de vakken als 
bedoeld in artikel 1, komt .overeen met het peil van het programma 
vastgesteld door de instelling~n bedoeld in dit artikel. 

Art. 3.- § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang 
verleent tot het hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit 
blijk.t 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 
af delingen); 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de 
examencommissie ingesteld bij art. 11, 2° van de gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 
juni 1964; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 

.d) getuigscluift van één van de proeven voorbereidend op de acade
mische graden; 

e) getuigschrift van de proef voorbereidend op het examen van kan
didaat in de handelswetenschappen; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische 
afdeling); 

g) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres; 

h) · getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke 
Militaire School (afdeling "alle wapens" of "Polytechnische afde
ling"); 

i) getuigschrift van de letterkundige en wetenschappelijke proef van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A); 

. j) gehomologeerd diploma van een hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen) of diplom~ van een. hogere secundarre 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de examencom-
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missie ingesteld bij art. 11,3° van de gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de 
universitaire examen.s, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964. 

B. Tot de graden van burgerlijk ingenieur : 
cf. p. 121 en volgende. 

C. a) Tot de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk inge
nieur en van burgerlijk ingenieur : cf. p. 12 en volgende. 

b) Tot de graad van kandidaat natuurkundig ingenieur : wordt het 
slagen veteist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk 
ingenieur ( cf. sub. A). , 

c) Tot de giaad 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° 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 
ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur of van burger
lijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur of van één met 
deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 

g) 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 uitzonde~ng van het 
diploma van burgerijjk scheikundig ingenieur of van burgerlijk 
ingenieur-architect. 

h) Tot de graad van elektrotechnisch ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma. 

i) Tot de graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : de 
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personen die houder zijn van een diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk ingenieur of van één met die 
graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 

j) Tot de graad van ingenieur in de bouwmechanica : de personen die 
houder zijn van het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van burgerlijk ingen'ieur-architect . 

k) Tot de graad van bedrijfskundig ingenieur : de houders van een 
diploma van één van de wettelijke graden van burgerlijk ingenieur 
of van één met die graden overeenstemmend .wetenschappelijk 
diploma, evenals de houders van een· Wettelijke graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingen~eur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën of van één met die graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma. 

1) Tot het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : - ten ware Zij 
er van vrijgesteld werden krachtens het koninklijk besluit van 30 
september 1964, houdende vaststelling van de algemene voorwaar
den waaronder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's 
door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt,- zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van burgerlijk 
mijningenieur of van_ ingenieur der burgerlijke bouwkunde, afge
leverd overeenkomstig de wet van 1 0 april 1890 - 3 juli 1891, 
hetzij van het diploma van burgerlijk i.11genieur afgeleverd ~vereen
komstig de wet van 21 mei 1929, hetzij van e.en in België behaald 
wetenschappelijk diploma van ingenieur, hetzij van een diploma 
van ingenieur in het buitenland verkregen en door de Faculteit 
gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diploma's. Dàarenboven 
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. 

m) 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 
eerste alinea van artikel 2 vàn -hef koninklijk besluit van 27 
december 1938 vermelde. De studieduur wordt berekend van
af het tijdstip van het verkrijgen van het buitenlandse ingè-
nieursdiploma. · 

. OVERZICHTVAN DE STUDJEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
(kandidaturen) en de speciale scholen (graden). 

1 o De kand~daturen burgerlijk ingenieur en natuurkundig ingenieur : 
de studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van burgerlijk-ingenieur~ 
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de studie van kandida~t natuurkundig ingenieur bereidt voor op de 
wetenschappelijke graad van natuurkundig ingenieur; 
de voorbereidende scholen behelzen twee studtejaren en z_ijn het voor
werp van twee examengedeelten. Elk van deze examengedeelten om
vat praktische proeven en grafische werken over de vakken die zulks 
vergen. 

2° De graden van burgerlij~ ingenieur en van natuurkundig ingenieur : 
de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van 
tenminste drï'e jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat prak
tische proeven en grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
de exa1ninandi moeten bij het laatste examengedeelte een werk in
dienen over ~en vraagstuk in verband met de groep vakken die zij · 
hebben gekozen; 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste veer
tien dagen vóór de opening van de examenzittijd voor de burgerlijke 
ingenie-qrs en tenminste één maand voor de natuurkundige inge
nieurs. 

3° De graden van aardkundig ingenieur en van ingenieur in de nucleaire 
wetenscháppen : 

de examenvakken zijn het voorwerp van één examen en van ten
minste één jaar studie. Dit examen omvat praktische proeven en 
grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behoort; · 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste één 
maand vóór de opening van de zittijd. 

4° De graad ~an ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Dit examen omvat praktische proeven en grafische werken 
over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behoort; 
dit werk dient aan de examencommissie voorgelegd te worden uiter
lijk op de datum vastgesteld door de commissie. 

5° De graden van scheepsbouwkundig ingenieur en van elektrotechnisch 
ingenieur: 

het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één 
jaar studie worden afgelegd; 
de examinandi moeten bovendien een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenstof behoort. 

' 6° De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschapp·en kan het examen echter 
in twee gedeelten worden gesplitst; 
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de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp dat 
betrekking heeft op één van de vakken die deel uitmaken van de 
leerstof. Dat werk moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgeste~de. termijn worden voorgelegd. 

7° De graad van ingenieur in de bouwmechanica : 
het enig examen over de leerstof van ingenieur in de bouwmechanica 
kan pas afgelegd worden na tenminste één jaar studie; 
de examinandus moet eén 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 graad van doctor in de toegepaste weten
schappen omvat het indienen en de open bare 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, 

. alsll].ede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden 
afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het diploma van 
burgerlijk ingenieur. 

11 o Het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 
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. 

INWENDIG REGIME 

Behalve de gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbe
reidende als in de speciale scholen, een vrij of een verplicht inwendig regime 
(vóór l november moeten de studenten van de speciale scholen hun keuze 
kenbaar maken op het secretariaat van de speciale scholen), bestaande uit 
herhalingen, praktische oefeningen, ontwerpen, werken in de laboratoria en 
grafische werken in aansluiting aan verschillende vakken van het onderwijs. 
De bekomen punten tellen rhee vo~r het examen. 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

' 

" le Kandidatuur burgerlijk ingenieur 
--

Nr. Leergangen · Titularis * maandag . dinsdag woensdag 
. . ·-

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1 - De analytische meetkunde .......... J. BILO 45 u. 

'. - Praktische oefeningen J. BILO . 22% u. 10-11%(1) -· .............. 

2 " De hogere algebra ............... F. WUYTACK 45 u. 8%-10 

Praktische oefeningen ...... . .. .. .... F. WUYTACK 45 u. 11%-13 
-, 

3-4 Wiskundige analyse I - 11 ........... N. (F. KULIASKO) 180 u. 10-11%(2) 8%-10(1) 
8%-10(1) 11Y2-B(l) 11%-13(2) 

Praktische oefeningen ............... N. (KULIASKO) 157%u 15-18 (1) 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren 
en numerieke methoden . . . . . . . . . . . . C. GROSJEAN 22% u. 

-
Praktische oefeningen .............. C. GROSJEAN 22% u. · 14Y2-16(2) 

300 Theoretische Mechanica I · . . . . . . . . . . . N. (R. MERTENS) 90 u. 11Y2-13(2) 8%-10(2) 

Praktische oefeningen .............. N. (R. MERTENS) 22% u. 16%-18(2) 
-

200 De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 
partim : mechanica .............. P. MORTIER 22% u. 

Praktische oefeningen ............. P. MORTIER 22% u. 14-18 (b) 14-18 (b) 

-
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar * =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over 2 jaar studie 
(b) =in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

-

donderdog vrijdag Plaats 

11%-13(1) 10-11%(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

10-11%(2) 
8%-10(1) Plat., 22 

15-18 Plat., 22 

8Y2-10(2) Krijgslaan, 271.S9 

Plat., 22 

Krijg!,laan, 27l.S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

-

11%-13(2) Rozier, 44 

- Rozier, 44 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN . 
~ 

le Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

~ ~ 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag .. . 
De algemene scheikunde en beginselen der -
fysische scheikunde, -
a. partim : anorganische scheikunde en de 

beginselen der fysische scheikunde 10~-11~ 10~-llV.. 
(deell) ................... Z. EECKHAUT 45 u. (1) (1) 

~ 

a' Praktische oefeningen (00) ......... Z. EECKHAUT 45 u. 

De staat- en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK 22~u 

De beginselen van het nijverheidsrecht .... P. KLUYSKENS 22%.u 

11. BIJZONDERE CURSUS VOOR 
RICHTING A 

Elementaire vormstudie (praktische .... 

oefeningen) G. DE LEYE 90u. 
~ .................. 

I 
I 

/ 

= eerste halfjaar 
= tweede halfjaar ~ 

= totaal aantal uren per cursus -
= aleen voor de richtingen B, C, D en E -
= in 2 groepen om beurten, om de veertien dagen 

.. 

-

donderdog vrijdag 
.-' 

Plaats 

10%-11% 
(1) Led., 35 

, 
14-17(a) Led., 35 

11~-13(1) Plat., 22 

11Vz-13(2) Plat., 22 

14%-17~ Plat., 22 

-
-

. -
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis (0) maandag 

- - - -
-I. Gemeenschappelijke cursussen voor 

alle richtingen 

5 Wiskundige analyse 111 .............. N. (F. KULIASKO) 180u. 16%-18(1) 

Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . . N. (F. KULIASKO) 157Yzu 14%-16 

301 Theoretische mechanica 11 ........... N. (R. MERTENS) 90 u. 11 Yz-13(1) 

201 De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 

a. partim : elektiiciteit .............. P. MORTIER 45 u. 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P. MORTIER 45 u. 

205 b. partim : stralingsleer ............. P. MORTIER 22%u. 

b' Praktische oefeningen .... .. ....... P. MORTIER 22%u. 

102 De algemene scheikunde, en de beginselen -
der fysische scheikunde, partim.: 
organische scheikunde I .............. M. V ANDEWALLE 22%u .. 

8 De beginselen der waarschijnlijkheids-
rekening en de theorie der waar-
nemingsfouten ................. P. DINGENS 45 u. 

Praktische oefeningen .............. P. DINGENS 22%u. 16Yz-18 
(2)(3) 

---

( 0 ) = totaal aantaî uren per cursus eventueel te verdelen 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

over twee jaar (leen 2e kandidatuur) 
(3) =om de 14 dagen 

-
dinsdag 

.. 

llYz-13(1) 

14%-17% 
(3)-

woensdag 

-
-

8Yz-10(1) 

10-11%(2) 

14Y2"17% 
(2)(3) 

-

11Yz-13 

donderdag vrijdag Plaats -

- - . 

-

Plat., 22 

Plat., 22 

11%-13(1) Krijgslaan, 271.S9 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

10-11%(1) Krijgslaan, 2 71.S 9 

Krijgslaan, 271.S9 
-

16%-18 Krijgslaan, 271 
( 1)(3) S9 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

I 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur - ~ ~ 

--
~ 

-~ -

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdilg l woensdag I donderdag! vrijdag I Plaats 
-

II. Specifieke cursussen voor e~ der 
hieronder opgesomde richtingen : 

- Richting A : Architectuur . . . . . . . . . . . ziep. 342· 
Richting B : Burgerlijke bouwkunde . . . . . . . zie p. 344 
Richting C : Werktuigkunde, . . . . . . . . . . zie p. 346 

Elektriciteit-sterkstroom . . . . . 
Scheepsbouw, .......... .. 
Werktuigkunde-elektriciteit ... 

Richting D : Elektriciteit-zwakstroom ..... zie p. 348 
Richting E : Metaalkunde, .......... zie p. -350 

I Scheikunde, ........... 

~ 
w Textiel .............. ~ 

~ -I -
I 

._ , 

I 

I 

-

~ 

~ 

. 

-
.- ~ -

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventu~el te spreiden over twee jaar (leen 2e kandidatuur) 

- . 
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F ~CULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

l 2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur . -
·" 

Nr. Leergangen . Titularis FJ maandag dinsdag woensdag 

11. Specifieke cursussen·voor de richting A : -. Architectuur 
/ 

301 Praktische oefeningen (behorende bij 
cursus 301 algemeen gedeelte ) ... · ...... R.MERTENS 22Yz u. 

9 
1-

De beschrijvende meetkunde 
r ......... G. DE LEYE 22Yz u. 8Yz-10(1) 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . G. DE LEYE 22Yz u. 

10 De toegepaste beschrijvende meetkunde .... G. DE LEYE 22Yz u. 8%-10(2) . 
Praktische oefeningen ............. G. DE LEYE 22Yz u. 10-11%(2) 

1310 Grafostatica .................. W. SOETE 22Yz u. 

Praktische oefeningen ............. W. SOETE 22Yz u. 

202 De algèmene natuurkunde en de beginselen 
der theoretische en wiskundige -

natuurkunde, partim : warmteleer ...... P. MORTIER 22Yz u. 

105 Mineralogie .................. N. 22Yz u. ~ 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22Yz u. 

1007 Architectuurtekenen 8Y2-llY2 
Praktische oefeningen ............. G. DE LEYE 45 u. (1) 

1019 Architektonische samenstelling : 
woningbouw . . . . . .. . . . . . . . . . . . N . 22Yz u. -

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2) = tweede halfjaar (1) =eerste halfjaar 

f 

-

-
donderdag vrijdag Pllzats 

Krijgslaan, 271 
llYz-13(1) S9 

Plat., 22 
-

8V2-10(l) .... Plat., 22 

I Plat., 22 

Plat., 22 

14Y2-16(2) Plat., 22 

16-17%(2) Plat, 22 

10-11V2(1) Rozier, 44 

147'2-16(2) Plat., 22 

16··17Y2(2) Plat., 22 

Plat., 22 

14%-16(1) Plat., 22 

. -
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

I 2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

I ; 

Nr. Leergangen . Titularis (0) . mtlllndag . dinsdag woensdag 
~ 

1023 Architektonische samenstelling : 14%-17% 
Ontwerpen I ......... · ......... N. 67%u. (2)(3) 

-
1004 Hedendaagse tendensen in de 

~ 

architectuur .................. G. DE LEYE 22% u. SY:~.-10(2) 

1010 Constructie van gebouwen I .......... N. .... 45 u. 10-11% 

1013 Constructie van gebouwen 
Ontwerpen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. DE LEYE 22%u. llY:~.-13(2) 

4200 Mens en milieus .......... . ...... J. QUACKELBEEN 22%u. 

Praktische oefeningen ............. J. QUACKELBEEN 22%u. 

.. I 

' - ,..-

.. -
' 

.. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2) =tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjaar (3) =om de 14 dagen 

_, 

~ . -

donderdag vrijdag . Plaats 

10-13(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I Plat., 22 

11%-13 Plat:, 22 

llY:~.-13(2) Plat., 22 

-- . 

-

-



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 
---=-

11. S pecüieke cursussen voor de 
richting B. Bwgerlijke Bouwkunde 

-
301 Praktische oefeningen (behorend bij Krijgslaan, 271 

cursus 301 algemeen gedeelte) .......... R.MERTENS 22Y2 u. 11Y2-13(1) S9 

9 De beschrijvende meetkunde ......... G. DE LEYE 22%u. 8Y2-10(l) Plat., 22 

Praktische oefeningP n ............. G. DE LEYE 22%u. 8Yz-10(1) Plat., 22 

w 
t 

10 De toegepaste beschrijvende meetkunde ... G. DE LEYE 22%u. 8Yz-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ............. G. DE LEYE 22%u. 10-11%(2) , Plat., 22 

6 Wiskundige analyse IV ............ N.(F. KULIASKO) 45 u. 14Yz-16(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

- Praktische oefeningen ............. N. (F. KULIASKO) 45 u. llYz-13(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

1310 Grafostatica .................. W. SOETE 22%u. 14%-16(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ............. W. SOETE 22%u. - 16-17Y2(2) Plat., 22 

202 De algemene natuurkunde en de be-
ginselen der theoretische en wiskundige 
natuurkunde, partim : warmteleer ...... P. MORTIER 22%u. 10-1 Ph(l) ;; Rozier, 44 

105 Mineralogie N . 22%u. - · 14-16(2) Plat., 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22%u. 16-17Y2(2) Plat., 22 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 
- - -

-
Nr. Leerga_ngen . Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

1007 Architectuurtekenen 14V2-17Ih. 
Praktische oefeningen ............. G. DE LEYE 45 u. (1) Plat., 22 

1010 .Constructie van gebouwen I . . . . . . . . . . N • 45 u. 10-11Ih. Plat., 22 

1013 Constructie van gebouwen: 
Ontwerpen I .................. G. DE LEYE 22Ih. u 11V2-13(2) Plat., 22 

~ 

0000 Eén cursus te kiezen uit het programma 
van de universiteit, met goedkeuring yan 

I de faculteit. De cursus moet ten minste 
w 22% u. theorie omvatten. te volgen in het tweede halfjaar 
~ 
VI 

I 

-

' 
I ,_ , 

l 
I 
I 

' 

-
< 

-
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - -

, 

- ~- 2e KandidatulB' burgerlijk ingenieur ..,. ... I 

-
Nr. Leergangen . Titularis (0) maandag dinsdag . woensdag 

-. 
- 11. Specifieke cursussen voor de richting C : 

Werktuigkunde, Elektriciteit- -
sterkstroom, Scheepsbouw 

> - ' 
301 Praktische oefeningen (behorende bij · 

cursus 301 algemeen gedeelte) R.MERTENS - 22Yz u. ........ 
' 

9 • De 'beschrijvende meetkunde ......... G. DE LEYE 22Yz u. 8%·10(1) 
- - ~ 

Praktische oefeningen .............. G. DE LEYE 22Yz u 10-llYz(l) 

6 Wiskundige analyse IV ............ N. (F. KULIASKO) 22Yz u SY:z-10(2) . ~ 
Praktische oefeningen ............. N. (F. KULIASKO) 22Yz u ' llY:z-13(2) 

, 
302 Theoretische mechanica III .......... N. (R. MERTENS) 22Yz u llYz-13(4) 

Praktisèhe oefeningen ............. N. (R. MERTENS) 22Yz u 
-

1350 Stromingsleer I - N. (G. TISON) 22Yz u. ................ 
-

Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 22Yz u llY:z-13(5) 

1301 . De technische thermodynamica . . . . . . . . N • 45 u. 

Praktische oefeningen N • ~ 45 u. 14Yz-17Yz . . . . . . . . . . . . . 
(a) -

I' 

( 0 ) = totaal aantal uren per .cursus (2) =tweede halfjaar (4) =eerste helft twee.sJe halfjaar 
(1) =eerste half,Jaai (a) = om de veertien dagen (5) =tweede helft tweede halfjaar -

/ 

'~ 

/ 

donderdag vrijdag Plaats 

_, 

Krijg slaan, 2 71 
11Y:z-l3(1) S9 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

11 Yz-13(4) K.rijgslaan, 271.S9 

16Y:z-18(2) Krijgslaan, 271.S9 

SY:z-10(2) Plat., 22 

llY:z-13(5) Plat., 22 

10-llYz Plat., 22 

Plat., 22 
-

... 
' 
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•'"" · 
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

I ~ , 

2e Kandidatuur bwgerlijk ingenieur ..... 

N1. Leergangen Titularis (0) maandllg dinsdag woensdllg 

1200 Inleiding tot de netwer~lyse ........ N. (M. VAN- 10-11% 8'/2"'10 
WORM HOUDT) 45 u. (2) (2) 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- -
WORMHOUDT) 45 u. 

1501 , Metaalkunde N . 22% u 10-11%(1) -. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1300 De aanwending van de brandstoffen . . . . . . N. 22% u 8'/2"'10(1) 

- Praktische oefeningen ............. N. - 22% u 14'/2"'17% 
(1)(3) 

1111 - Mechanische bewerkingen I ........... N. (C. DEKONINCK) 22% u 8'12"'10(2) 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 22% u 
: 

l 

' 
, • . ' 

-
' - ...... 

, 
,.. -

-- ,. . .... ·-
( 0 ) = totaal aantal cursussen per jaar 
(2) = tweede halfjaar 
(1) =eerste half.Jaai 
~(3) =om de 14 dagen - .--

~ 

donderdag vrijdag Plaats 

Plat., 22 

14'/2"'17% 
(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . 

Plat., 22 

Plat., 22 

11'/2"'13(2) Plat., 22 

. ' . 
·-

I 

'. 

, 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur buagerlijk ingenieur 

Nr. Leergangen . Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag 
- - - -- - -

11. Specifieke cursussen·voor de richting D : 
~ 

Elektriciteit-zwakstroom 

301 Praktische oefeningen (behorend tot 
cursus 301 van het algemeen gedeelte) .... R.MERTENS 22~u. 

6 Wiskundige analyse IV ............ N. (F. KULIASKO) 45 u. 14Vz-16(2) 8Yz..10(2) 
-

Praktische oefeningen ............. N. (F. KULIASKO) 45 u. 11~-13(2) 

302 Theoretische mechanica 111 .......... N. (R. MERTENS) 22~ u. 11 Yl-13(4) 

Praktische oefeningen ............. N. (R. MER TENS) 22~u. 

204 Quanturnmechanica .............. P. MORTIER 22~ u. 10-11~(2) 

Praktische oefeningen ............. P. MORTIE~ 22~ u. ~ 

202-203 De algemene natuurkunde en de 
beginselen van de theoretische en 
Wiskundige natUurkunde, partim : 
warmteleer ................... P. MORTIER 45 u. 8Yz-10(1) 

Praktische oefeningen ............. P. MORTIER 22~u. 10-11Y:z(1) 

J 

( 0 ) = totaal aantal cursussen per jaar -
(1) =eerste halfjaar (3) = om de 14 dagen 
(2) = tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 

donderdag vrijdag Plaats 

- - - _ .... 

Krijgslaan, 2 71 
11Yz..13(1) S9 

Plat., 22 

8Vz-10(2) Plat., 22 

11 Yl-13(4) Krijgslaan, 271.S9 

16Yl-18(2) Krijgslaan, 271.S9 

Rozier, 44 

10-11~(2) Rozier, 44 

1().11~(1) Rozier, 44 ' 

Rozier, 44 



. FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN I 

2e Kandidatuur bwgerlijk ingenieur - - -- ··-
- -

Nr. Leergangen Titularis (0) . maandag . dinsdag woenSdag dondt:rdog vrijdag Plaats 

-
1200 Inleiding tot de netwerkanalyse · . . . . . . . . N. (M. VAN-

WORMHOUDT) 45 u. 1{}-11 %(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen . . ........... N. (M. VAN- 14Yz-17Y:z 
WORMHOU OT) 45 u. (2) Plat., 22 

1111 Mechanische bewerkingen I .......... N. (C. DEKONINCK) 22% u. 8%-10(2) Plat., 22 
~ 

Praktische oefeningen ............... N. (C. DEKONINCK) 22% u. 11%-13(2) Plat., 22 

Eén cursus uit te kiezen uit de hieronder· 
w 
\t 

vermelde cursussen : 

I 104 Kristallografie ................. N. (W. DEKEYSER) 22% u. 8Y2-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen ............. N. (W. DEKEYSER) 22Y:zu. 10-11%(2) Plat., 22 

1501 Metaalkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 22% u. 10-11 %(1) Plat., 22 

·" 

-

- . 

( 0 ) ·= totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



w 
VI 
0 

I 

, 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
""'· 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

, 

Nr. Leergangen . . Titularis (0) . . maandag . dinsdag . woensdag 

. 
1~. Specifieke cursussen voor de richting E : , -

Metaalkunde, Scheikunde, Textiel 

302 Theoretische mechanica 111 .......... N. (R. MERTENS) 22%. u. 11%.-13(4) 

104 Kristallografie· ................. N. (W. DEKEYSER) 22%. u. 

Praktische oefeningen ............. N. (W. DEKEYSER) 22%. u. 
-·-

204 Quanturnmechanica .............. P. MORTIER 22%. u. 10-11Vz(2) 

1350 Stromingsleer I ........... •· .... N. (G. TISON) 22%. u. 

Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 22%, U;- llVz-13(5) 

1301 De technische thermodynamica . . . . . . . . N . 45 u. 

Praktische oefeningen N . 45 u. 14Vz-17%. ' . . . . . . . . . . . . . 
(a) 

... 

101 De algemene scheikunde en de beginselen - ..,· 
der fysische scheikunde, partim : de ~. 

anorganische scheikunde en de 
beginselen der fysische scheikunde 
(2e deel) . . . . . . . . . . . . . . , . . • . . Z. EECKHAUT 45 u. 

Praktische oefeningen ............. Z. EECKHAUT 45 u. 
0 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 
(a) = om de veertien dagen (2) = tweede halfjaar (5) = tweede helft tweede halfjaar 

~~-

.... 

... 

donderdag . vrijdag Plaats 

-
-. -

llVz-13(4) Krijg slaan, 2 71.S 9 

8Vz-10(2) Plat., 22 

10-11%.(2) Plat., 22 
' 
' 

~ Rozier, 44 

8Vz-10(2) Plat., 22 

llVz-13(5) Plat., 22 

10-11%. Plat., -22 

-
I 

Plat., 22 

' 
~ 

. -

14Vz-16(1) 8%.-10(1) Krijgslaan, 271.S 3 

14Vz-17Vl 
(1) Led., 35 

- i \ 
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'· 
. FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

,, 

2e "Kandidatuur burgerlijk ingeJOO.ur. 

Nr. ; Leergangen . Titufaris (0) . maandag . dinsdag . woensdag 
" -· . . 

~ 

1500 Algemene metallurgie · • . . . . . . . . . • . • N. 22Yz ·u. 8%-10(2) 

Praktische oefeningen ............. N. 22Vl u. 14%·17% 
(2)(3) 

1460 Organische industriële chemie I ........ F.BOSCH 22Vl u. 1().11V2(2) 
. 

Praktische oefeningen .............. F. BOSCH 22% u. 8Y2:"10(2) 

' 
.... 

I 

-
,,".,. ...._ 

.. 

' ." 
-

•. - ,. 
" -. 

-

\ 

/ 

-
""' ' 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus -
(2) = tweede halfjaar 
(3) = om de 14 dagen 

. 

donderdag vrijdag Plaats 

Plat, 22 

~ , 
Technicum 

Plat, 22 

Plat, 22 

-
I 

' 

. -- - r 
~ 

-

I ~{ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

- le Kandidatuur natuurkundig ingenieur 
-

Nr. Leergangen . Titularis * maandag dinsdag woensdag 
·- -- - ·--··-

1 De analytische meetkunde .......... J. BILO 45 u. 

Praktische ·oefeningen ............. J. BILO 22% u. 1~11%(1} 

2 De hogere algebra ............. .. . F. WUYTACK 45 u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. F. WUYTACK 45 u. 11Y~13 

3-4 Wiskundige analyse 1-11 ............ N. (F. KULIASKO) 180 u. 8%-10 11Y~13(1) 8Y~10(1) 
11%-13(2) 

Praktische oefeningen ............. N. (F. KULIASKO) 157Yzu 15-18(1) 

300 Theoretische mechanica I ........... N. (R. MERTENS) 9ou. 11Y~13(2) 8%-10(2) 

Praktische oefeningen ............. N. (R. MERTENS) 45 u. 16Y~18(2) 

200 De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, 

200 a. partim : mechanica P. MORTIER 22% u. = - -............. 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P. MORTIER 22% u. 14-18(b) 14-18(b) 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren --

en numerieke methoden . . . . . . . . . . . . C. GROSJEAN 22% u. 

Praktische oefeningen ............. C. GROSJEAN 22Yz u. 14%-16(2) 

(1) = eerste halfjaar * = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over twee studiejaren 
(2) =tweede halfjaar (b) =in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

.. -

donderdag vrijdag Plaats 

. --

11%-13(1) 1~11%(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
- -

Plat., 22 

8Y~1o 
Plat., 22 

15-18 Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271.S9 

11Y~13(2) Rozier, 44 
~ 

' Rozier, 44 

8%-10(2) Krijgslaan, 271.S9 

Plat., 22 
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I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur natuurkundig ingenieur .. -- -.. 
- ·- -

Nr. Leergangen. Titularis * nuzandag . dinsdag . woensdag donderdag . vrijdag Plaats 

De algemene scheikunde en de 
beginselen der fysisc·he scheikunde, 

100 partim : anOiganische scheikunde en de 
beginselen der fysische scheikunde 10%-llY-a 10%-11% 10Y-a-11~ 
(deel1) .................... Z. EECKHAUT 45 u. (1) (1) (1) Led., 35 

Praktische oefeningen ............. Z. EECKHAUT 45 u. 14-17(a) Led., 35 

4000 De staat- en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK 22Vz u. 111/2-13(1) Plat., 22 

4100 De beginselen van het nijverheidsrecht .... P. KLUYSKENS 22Vz u 11Y2-13(2) Plat., 22 

-· · 

- I 

'. 

. 
I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar * =totaal aantal uren per cursus (a)= in 2 groepen om beurten om de 14 dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
I 

~ 2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur , 

Nr. Leergangen Titularis * maamlag .dinsdag woensdag donderdag .. vrijdag Plaats 

5 Wiskundige analyse 111 . . . . . . . . . . . . N. (F. KULIASKO) 180 u. 16V2--18(1) ~ - Plat., 22 - : 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (F. KULIASKO) 157%.u 10-11V2(1" - Plat., 22 

6 Wiskundige analyse IV . . . . . . . . . . . . N. (F. KULIASKO) 45 u. 14%.-16(2) 8%.-10(2) Plat., 22 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (F. KULIASKO) 45 u. 11%.-13(2) 8V2"10(2) Plat., 22 

301 Theoretische mechanica 11 ...... , . . . . N. (R. MERTENS) 90 u. 11V2"13(1) 11V2-13(1) Krijgslaan, 271.59 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (R. MERTENS) 45 u. 11V2"13(1) Krijgslaan, 271.59 

302 De analytische mechanica, Krijgslaan, 271 
aanvullingen ......... , . . . . . . . . . N. (R. MERTENS) 22%. u. 11%.-13(4) 11%.-13(4) 59 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (R. MERTENS) 22%. u. 16%.-18(2) Krijgslaan, 271.59 

201 De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en -
wiskundige natuurkunde, partim : 
elektriciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. MORTIER 45 u. 11%.-13(1) 8%.-10(1) ,. Rozier, 44 · 

Praktische oefeningen ........ , . : . . P. MORTIER 45 u. 14%.-17V2 ' " 
' (3) Rozier, 44 

205 Stralingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. MORTIER 22%. u. 10-11%.(2) · Rozier, 44 

Praktische oefeningen . . . . . . . .. . . . . . P. MORTIER 22%. u. 14V2"17%. 
(2)(3) Rozier, 44 

202-203 Warmteleer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. MORTIER 45 u. 8V2"10(1) 10-llVl(l) Rozier, 44 

( 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 



w 
VI 
VI 

1 

Nr. 

202-203 

204 

1200 

102 

8 

1111 

104 

1501 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . .. P. MORTIER 22%u. 10-llVz(l) . .. 
Quanturnmechanica .............. P. MORTIER 22%u 1().11 Yz(2) 

Praktische oefeningen ............. P. MORTIER 22%u. 

Inleiding tot de netwerkanalyse ........ N. (M. VAN-
WORMHOU OT) 45 u. 10-11%(2) 8%-10(2) 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) . 45 u. 

De algemene scheikunde en de be-
ginselen der fysische scheikunde, 
partim : organische scheikunde I . . . . . . . M. V ANDEWALLE 22% u. -. 

De beginselen der waarschijnlijk-
heidsrekening en de theorie der 
waarnemingsfouten .............. P. DINGENS 45 u. 11%-13 

Praktische oefeningen ............. P. DINGENS 22%u. 16%-18 -
(2)(3) 

Mechanische bewerkingen I " 22%u 8%-10(2) .......... N. (C. DEKONINCK) 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 22% u 

Eén cursus te kiezen uit de hieronder 
vermelde cursussen : 
Kristallografie .. 

N. (W. DEKEYSER) 22% u ................. 

Praktische oefeningen ............. N. (W. DEKEYSER) 22% u 

Metaalkunde ..... · -· · ........... N. ... 22%u 10-11 Vz(l) 

(2) =tweede halfjaar ( 3) = om de veertien dagen 

-· " 

donderdag vrijdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

10-11%(2) Rozier, 44 

Plat., 22 

14%-17% 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan, 271 
10-11%(1) S2 

Krijgslaan, 271 
S9 

16%-18 Krijgslaan, 271 
(1)(3) S9 

Plat., 22 

11%-13(2) Plat., 22 

8%-10(2) F Plat., 22 

10-11%(2) Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAP PEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk ingenieur architect - Se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

- - -- - - - - - - - ----·- - - -
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1005 Architectonische samenstelling : -
~ 

theorie van de bouwkunst I . . . . . . . . . . N . 22%. 

1011 Constructie van gebouwen 11 . . . . . . . . . N . 22%. 11V:z-13 
1014 Constructie van gebouwen : 

Ontwerpen 11 N. (G. DE LEYE) - 60 14-18 .................. 
1020 Architectonische samenstelling: 

& Typologie van gebouwen I .......... N'. 22%. 14V:z-16 

1024 Architectonische samenstelling : 
Ontwerpen 11 ......... . .... , ... N. 120 8%.-13 

1060 Topografi~ en fotogrammetrie ........ N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 22%. 8%.-10 

1061 Wegen I ..................... N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 45 10-13 

1305 Bouwfisica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22%. 16-17%. 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 15 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........... N. (W. SOETE) 45 10-11%. 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 60 14-18 

1353 Mechanica der fluida N. (G. TISON) - 22%. 8Y:z-10 ............. 
Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 30 .16-18 

1550 Steen en beton ................ N. (F. RIESSAUW) 22%. 8Y2-10 

Praktische oefeningen .............. N. (F. RIESSA UW) 22%. 10-11% 

4500 Geschiedenis van de bouwkunst I ....... N. (R. D'HULST) 22%. llV:z-13 

~*) = totaal aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

---- - - -

10-11% 

--

14-18 

llV:z-13 

8Yz-10 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk ingenieur architect - 6e semester 
-

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1006 Architectonische samenstelling : 
Theorie van de bouwkunst II ......... N. - --22% 8%-10 

1012 Constructie van ge bouwen 111 . . . . . . . . . N . 22% 11%-13 

1015 _Constructie van gebouwen : 
Ontwerpen 111 .................. N. (G. DE LEYE) 120 .. 14-18 

1021 Architectonische samenstelling: 
Typologie van gebouwen 11 . . . . . . . . . . N . 

' 
22% 16-17% 

1025 Archi teetonische samenstelling : 
Ontwerpen 111 ................. N. 60 14-18 

1056 Geologie .................... N. 22% 10-11% 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22% 11%-13 

1060 Topografie en fotogrammetrie ........ N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 22% 10-11% 

Praktische oefeningen .............. N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 22% op afspraak 

1312 Sterkteleer A ................. N. (W. SOETE) 45 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 60 14-18 

4501 Geschiedenis van de bouwkunst 11 ...... N. (R. D'HULST) 22% 8%-10 

* = totaal aantal uren per cursus 

-- - - -· 

vrijdag P!ilats 

•. 
14-18 

' 

8%-10 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

Burgerlijk ingenieur architect - 7 e semester 

Nr. Leergangen . . Titularis * maandag . dinsdag . woensdag qonderdag 

~ 

VERPLICHTE CURSUSSEN - ' 
1016 Constructie van gebouwen : - -

Ontwerpen IV .... N. (G. DE LEYE) 60u. 14-18 . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
1022 Architectonische samenstelling : 

Typologie van gebouwen Ui . . . . . . . . . . N . 22~u. llVz-13 
1026 Architectonische samenstelling : - 8Vz-12~ 

Ontwerpen IV . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 120 u. 14-18 
1030 Geschiedenis van de stedebouw en de 

planologie ................... N. (L. HENDRICKX) 22~u. llVz-13 
1040 Inrichtingstechniek : electrische en 

electromechanische uitrusting van 
gebouwen . ................. · .. J. CNOPS 22~u. / 

1050 Grondmechanica I ............... N. (E. DE BEER) 22~u. 10-11~ 

1100 Metaalbouw I (verbindingen) ......... N. (W. SOETE) 22~u. 10-11~ 

1316 · Berekening van constructies I . . . . . . . . . N. (D. VANDEPITTE) 45 u. 8Vz-10 8Vz-1t> J -

Praktische oefeningen ............. N. (D. V ANDEPITTE) 60 UJ 14-18 

1320 Beton I ..................... N. (F. RIESSAUW) 22~u. 

Praktische oefeningen , . . . . . . . . . . . . N. (F. RIESSAUW) 30u. 

1501 Metaalkunde ................. N: 22~u. 1~11~ 

1540 Kennis der niet-metalen ............ N. (W. SOETE) 22~u. 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ....... N. (R. DECHAENE) 22~u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... A. VLERICK - 22~u. 8*-10 

Praktische oefeningen ............ _. A. VLERICK 30u. 16-18 -

. * =:= aantal uren per cursus -

. vrijdag Plaats 

,;r 

... 

"' 

8~-10 

-
... 

14Vz-16 

16-18 

llVz-13 
-

10-11~ 

.... 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

-
Burgerlijk ingenieur architect - 8e semester 

' 
. - . 

Nr.' Leergangen . Titularis "' maandag dinsdag . woensdag donderdqg 

VERPLICHTE· CURSUSSEN ' 
1017 Constructie van gebouwen: 

Ontwerpen V ................. N. (G. DE LEYE) 120u. 14-19 10-13 

1027 Architectonische samenstelling: 
Ontwerpen V N • 

. 
60u. 14-18(a) 16-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1031 Verkeersonderzoek i.v.m. ruimtelijke 
- planning .... _ ................ N. (L. HENDRICKX) 45 u. l1V1:-13 l1V2-13 

1041 Inrichtingstechniek 11 : 
Waterverdeling in en ontwatering van ' 
gebouwen ................... J. CNOPS 22lh u 

r 

1043 Verwarming en klimatechniek . . . . . . . . . N. 22% u llV2-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . , 30u. 8-10 
·-

1045 Opvatting en inlichting van 
industrielegebouwen .............. N. (H. MULLER) 22% u 10-lllh 

1051 Grondmechanica 11 .............. N. (E. DE BEER) 22lh u 

Praktische oefeningen ............. N. (E. DE BEER) 30 u. 14-18(a) 

1317 Berekening van constructies 11 ........ N. (D. VANDEPITTE) 45 u. 8V2-10 8V2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (D. VANDEPITTE) 60 u. 14-18 

1321 Beton 11 .................... N. (F. RIESSAUW) 22% u 
~ 

Praktische oefeningen ............. N. (F. RIESSAUW) 30 u. 

311i Inleiding tot de werktuigkunde 11 ....... N. (H. SOMERLING) 22V2 u 10-11% 
__ L___ -

*=aantal uren per cursus 

-

. vrijdag Plaats 

.. . 

10-llVl 

l1V2-13 

14V2-16 

16-18 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk ingenieur architect - 8e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
- -- - - ~ 

-
CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1465 Waterbehandeling ............... N. (F. BOSCH) 11% 

I / 

Praktische oefeningen ............. N. (F. BOSCH) 9 

I 
16-18 

1553 Koolwaterstof bindmiddelen ......... N. (F. BOSCH) 11% 

2314 Trillingen van constructies .......... J. DE RIES 22Y2 u. 10-llYz 

Praktische oefeningen ............. J. DE RIES 22Y2 u. 11Y2"13 

2325 Elementen methode in de toegepaste 
mechanica ............... . ... N. (R. DECHAENE) 22Yz u. 10-llYz 

Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 30 u. 

2329 Instabiliteit van constructies ......... N. (D. V ANDEPITTE) 22Yz u. 10-llYz 

2330 Breukmechanica . . . . . . . . . . . . . . . . N. (W. SOETE) 22Yz u. 11%-13 

4001 Staatshuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) 22Yz u. 8%-10 

" 

' • = aantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

- - ,,_.;;.;;;; 

8-10 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

B~gerlijk bouwkundig ingenieur - Se semester - ·-
.. - ·-

Nr. Leergangen Titularis "' maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1011 Constructie van gebouwen 11 ......... N. 22Yz u - 11Yz-13 

1014 Constructie van gebouwen : Ontwerpen ll 
Praktische oefeningen ............. N. (G. DE LEYE) 30 u. 14-18 (a) 

1060 Topografie en fotogrammetrie ........ N. (H. VAN 
KERCKHOVEN) 22Yz u 8'/2-10 

1061 Wegen I ...... · .............. -N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ............. N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22Yz u 14Y2-16 

1305 Bouwfysica I ................. N. 22Yz u 16-17Yz 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........... N. (W. SOETE) 45 u. 10-11Yz 

Praktische oefeningen .............. N. (W. SOETE) 60 u. 14,18 

1353 Mechanica der fluida ............. N. (G. TISON) 22Yz u 8Y2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 30 u. 16-18 

1501 Metaalkunde . . . . . . . . . . . . . . . . , . N . 22Yz u. 10-11Y2 

1550 Steen en beton ................ N. (F. RIESSAUW) 22Yz u. 8Yz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (F. RIESSAUW) 22Y2 u. 10-11Yz 

3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ....... N. (M. VAN-
WORMHOUDT 22Yz u. 

Praktische oefeningen .............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30u. 

KEUZE CURSUSSEN(*) 
3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ....... N. (R. DECHAENE) 22Yz u. 

4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie ...... N. (P. COETSIER) 30u. 

* = totaal aantal uren per cursus (*) =tenminste 22Yz (omgerekende uren) te kiezen (a)= om de veertien dagen 

---...r· - -· 

vrijdag Plaats 

8Y2-10 

-

L 

l1Y2-B 

14-16 

10-llYz 

16-18 

-
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -:- SPECIALE SCHOLEN 

'· 
Burgerlijk bouwkundig ingenieur - Se sem~ter 

--

Nr. '· I Leergangen Titularis 1/t_, maan_dag dinsdag woensdag donderdag 
--

-- -
4030 Inleiding tot het industrieel beheer . . . . . . N. (A. VLERICK) 22%u. 8%-10 l 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (A. VLERICK) 30u. 14-18 (a) 

-4031 Wiskundige beleidstechnieken 30 u. llV2-l3 -......... . N. (H. MULLER) -
Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 15 u. 

" 
4500 Geschiedenis van de bouwkunst ..... . .. N. (R. D'HULST) 22Yl u. l1V2-13 · .· 

... -. 

~ 

\ -
-~ 

' - - I I 
~ 

~ ' - - -
,..,. , 

-i 

~ 

' ; 

~ -
- "'" I . -

* = aantal uren per cursus (*)=tenminste 22% uur (omgerekende uren) te kiezen (a) = om de veer~ien dalen 

re 

' vrijdag Plaats 

- . 
·-

.. 

16-16% 
-·-

16%-17% / 

I 

.- I 

.-, 

.. 

.. 
-
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Nr. 

1012 

1015 

1056 

1060 

1071 

1312 

1354 

1465 

1553 

3201 

-

" FACULTEIT VAN.DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
/ -

\ Bwgerlijk bouwkuDdig ingenieur - 6e sëmester ,. 
·I -

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

- / 
~ 

' VERPLICHTE CURSUSSEN 
Constructie van gebouwen III . . . . . . . . . N • 22Vz u llVz-13 

Constructie van gebouwen : Ontwerpen III . . . N. (G. DE LEYE) 30 u. 14-18 (b) 

Geologie . . . . • . . . . . . . • . : : : : : : N. 22Vz u 10-llYz 

Praktische oefeningen . .. . . . . . .. . . . . . N . 22Vz u llY2:-13 

Topografie en fotogrammetrie N. (H. VAN 
. ... . . . . . . ~ . 

KERCKHOVEN) . 22Vz u 10-llYz ... 
Praktische oefeningen N. (H. VAN t ............. 

KERCKHOVEN) 22Vz u. pp afspraak 

Bruggen I .................... N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22Vz u 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (G. VAN 
. RISSEGHEM) 22Vz u 10-llVz 

Sterkteleer A. .... • "' • ........... N. (W. SOETE) 45 u. 10-llYz 

Praktische oefeningen .............. N. (W. SOETE) 60 u. 14-18 

Hydraulica I .................. N. (G. TISON) 22Vz u. 8Y2:-10 

Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 30u: 

Waterbehandeling ................. N. (F. BOSCH) ll~u 16-18 

Praktische oefeningen .............. N. (F. BOSCH) 9 u. 16-18 -
Kool water stof bindmiddelen . .. . . . . . . . N. (F. BOSCH) llV..u 16-18 

Inleiding tot de elektrotechniek 11 ...... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 22Vz u 14Y2:"16 

p (a) g (b) (c) 

' 

/ 

1 

vrijdog Plaats 
" 

, 

' -I 

. ' 

-

-

8Y2:-10 

16-18 

- . 
.... 



FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burge.rüjk bouwkundig ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandog dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 
~ ·- -

- -
- -- -

KEUZE CURSUSSEN (*) 
---

1111 Mechanische bew~kingen I .......... N. (C. DEKONINCK) 22~u 8~-10 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 22V2 u 11~-13 

4001 Staatshuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) 22V2 u 8~-10 

4101 Bouwrecht .................. N. (R. SENELLE) 22V2 u l1Y2-B 

w 4501 Geschiedenis van de bouwkunst 11 ...... N. (R. D'HULST) 22~u 8Y2-10 

~ 

-

- -. - - ·--- - - -· 
-

-

* = totaal aantal uren per cursus (*) = ten f!1inste 22~ uur (omgerekende_ uren) te kiezen 
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FACULTEIT V~ DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk bouwkundig ingenieur - 7e semester 

'Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

-

VERPLICHTE CURSUSSEN 

105.0 Grondmechanica I . . . : . . . . . . . . . . . N. (E. DE BEER) 22~u. 10-11~ 

1062 Wegen II .................... N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22~u. 11%-13 

Praktische oefeningen .......... . • .. N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22~u. 16-18 (a) 17-18(a) 

1072 Bruggen 11 ................... N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22~u. 

Praktische oefeningen ............. N . . (G. VAN 
RISSEGHEM) 45 u. 14-17 

1080 Waterwegen I .................. N. (G. TISON) 22~u. 11%-13 

Praktische oefeningen. . ............ N. (G. TISON) 30u. 14-18 (a) 

1100 . Met~bouw I (verbindingen) ......... N. (W. SOETE) 22~u. 10-11% 

1316 Berekening van constructies I ......... N. (D. VAN-
DE PITTE) 45 u. 87'2-10 87'2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (D. VAN-
DEPITTE) 60u. 14-18 

1320 Beton I .................... N. (F. RIESSAUW) 22~u. 

Praktische oefeningen ............. N. (F. RIESSAUW) 30u. 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ....... N. (G. TISON) 22~u. 10-11~ 

1503 Praktische metalenkennis en 
beproevingsmetboden .............. N. (W. SOETE) 227'2 u 10-11~ 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de veertien dagen 

-

vrijdag Plaats 

8%-10 

147'2-16 
-

16-18 



w 
0\ 
0\ 

I 

"· " FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 1- Burgerlijk bouwkUndig ingenieur - 7 e semester 
y , ... 

Nr. Leergangen . Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
-

- ' I 
I -· 

4 KEU ZE CÜRSUSSEN 
.. I 

2070 Spoorwegen .................. N. (E. VOORDECKER ~2V2 u llVl-13 

2310 Experimentele methodes der sterkteleer . 
(spanningsmetingen) ............. N. (W. SÓETE) 11% u •' 

2311 Experimentele methodes der sterkte- N. (D. VAN-
leer (modelonderzoek) ..... - ....... DEPITTE) 11%u 

2331 Reologie van materialen . . . . . . . . . . . . N. (F. RIESSAUW) 22%u "' l1V2-13 - ~ 

"'-
' , 

---
L., ,_ 

I . 
'· - .. 

<, F 

-
... I 

' -- - ~ -t - I 

y ~ 

I 

- -
... -0 

' '· /' ,. 

-· 

* :;: totaal aantal uren per cursus (a)= om de veertien dagen -

\ 

vrijdag Plaats 

I -

l1V2-13(a) --

11Vl-13(a) 

. 

k· 

' 

. .... 

.. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk bouwkundig ingenieur - 8e semester · 
, . 

- ... 

Nr. Leergangen . Titularis • maandag dinsdag . woensdag donderdag 
I 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
-

1045 Opvatting en inrichting van -
industriele gebouwen ............. N. (H. MULLER) 22V2 u. 10-11% 

1051 Grondmechanica 11 .............. N. (E~ DE BEER) 22Vl u. -
Praktische oefeningen ............. N. (E. DE BEER) 30u. 14-18(a) 

1073 Bruggen 111 .................. N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22%u. 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (G. VAN 
RISSEGHEM) 22%u. 14-17(a) 

1081 Waterwegen 11 ................. N. (H. V ANDER-
~ VELDE) 22Vl u . 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. V ANDER-
VELDE) 30 u. 14-18(a) 

1317 Berekening van constructies 11 ........ N. (D. V ANDE-
PITTE) 45 u. 8Vl-10 8V2-10 

- Praktische oefeningen ..... .. ...... N. (D. VANDE-
PITTE) 60 u. .. 14-18 . 

1321 Beton 11 .................... N. (F. RIESSAUW) 22Vl u. -

Praktische oefeningen ............. N. (F. RIESSAUW) 30u. 
~ 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ....... N. (H. SOMERLING) 22%u. 10·11% - , 

Praktische oefeningen ............. N. (H. SOMERLING) 30 u. 14-18(a) 

- ... -
• = totaal aantal uren per cunus (a) = om de 14 dagen -

, 

-· -

vrijdag Plaats 

... 

~ 

11%·13 

-

.... 

I 

14Vl-16 

16-18 

, 

·-

'( 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

BurgerÏijk bouwkundig ingenieur - 8e semester 

Nr. Leergangen . Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

, --
·' .. 

KEUZE CURSUSSEN -
1101 Metaalbouw 11 . • . . . . • . . . . . . . . . . N. (W. SOETE) 22% u 8%-10 

Praktische oefeningen ................ N. (W. SOETE) 30u. 16-18 
-

2050 · Rotsmechanica ................ N. (E. DE BEER) i2% u 
. 

Praktische oefeningen ............. N. (E. DE BEER) 30 u. 11-13 

2314 Trillingen van cçmstructies .......... J. DE RIES 22% u 10-11% 

Praktische oefeningen ............. J. DE RIES 22% u 11Vz-13 

2325 Elementen methode in cie toegepaste 
mechanica ................... N. (R. DECHAENE) 22% u 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 30u. 

- -

-
: 

*=totaal aantal uren per cursus 
V 

. vrijdOg \ Plaats 

-

10-11% 

r 

8-10 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - Se semester 
-

- -

Nr. Leergangen Titularis * maandog . dinsdag . woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1110 Technisch tekenen ............... N. (C. DEKONINCK) 60 u. 

1122 Turbomachines I ................ N. (H. SOMERLING) 221h u 

1302 Warmte-overdracht I . . . . . . . . . . . . . N . 221h u llVz-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 16-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........... N. (W. SOETE) 45 u. 10-11~ 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 60u. 14-18 

1357 Hydrodynamica en aerodynamica ....... N. (G. TISON) 22~u 10-lllh 

1370 Kinematica en dynamica van de machines . . . N. (R. DECHAENE) 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 60 u. 14-18 

1503 Praktische metalenkennis en beproevings-
methoden .................... N. (W. SOETE) 22V2 u 10-lllh 

1650 Theorie van het schip I ............ N. (V. FERDINANDE) 221h u 8Vz-10 

Praktische oefeningen .............. N. (V. FERDINANDE) 30 u. 14-18(a) 

1660 Scheepsbouwkunde I ............. N. (J. NIBBERING) 22~u 

Praktische oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60 u. 111h-13 8V2-10 
11Vz-13 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... N. (A. VLERICK) 221h u 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VLERICK) 30 u. 14-18(a) 

I 

*=totaal aantal uren per cursus (a)= om de veertien dagen 

, 

. - -· --

. vrijdag Plaats 

14-18 

10-lllh 

8Yz-10 

-

-

11Vz-13 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN '· 
~ 

~ - Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 6e semester 

-
Nr. Leergangen Titularis · * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1123 Turbomachines 11 · . . . . . . . . . . . . . . . N. (H. SOMERLING) 33* u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (H. SOMERLING) 30 u. 
~ 

-
1130 Stoomtechniek . ................ N. 33t4 u. 81/2-10 ~ 

' -Praktische oefeningen ~ 30 u. . ~ . . . . •. ··- . . . . . . N . --
1312 Sterkteleer A ................. N. (W. SOETE) 45 u. - .. 10-111/2 ~ 

-
Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 60 u. 14-18 -

1651 Theorie van het schip 11 ........ . ... N. (V. FERDINANDE) 45 u. 81/2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (V. FERDiNANDE) 60u. 14-18 

1661 Scheepsbouwkunde ·u ............. N. (J. NIBBERING) 45 u. - 141/2-17% 

Praktische oefeningen .............. N. (J. NIBBERING) 60 u. 81/2-12% .. 
. 

' - .... 
- ' 

(a) ·= om de veertien dagen J . ' 
(b) = 1e helft 6e semester -
(c) = 2e helft 6e semester 

._, 

* = totaal aantal uren per cursus 
- -

vrijdag Plaats 

10-llVz(b) 

14-18(a) 

10-llV2(c) 

14-18(a) 
\ 

81/2-10 -· -

111/z-13 --

' 

\ -

' 
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",. FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

I Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur- 7e semester \ -r .. 

Nr. Leergangen 
•' - Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1100 Metaalbouw I (verbindingen) ......... N. (W. SOETE) 22% u. 10-11V2 
-

1114 Machineonderdelen .............. N. (C. DEKONINCK) 22% u. 11%-13 

1121 Zuigermachines ................ N. (H. SOMERLING) 22% u. 
~ 

10-11% 

Praktische oefeningen .... · .... ,• .... N. (H. SOMERLING) 30 u. 14-18(a) 

1316 Berekening van constructies I ......... N. (D. VAN-
DEPITTE) 45 u. 8%-10 8%-10 .. 

Praktische oefeningen ............. N. (D. VAN- . " 
DEPITTE) 60 u. 14-18 

1355 Hydraulica II ................. N. (G. TISON) 22% u. 
~ 

11%-13 . 
1540 Kennis der niet-metalen ............ N. (W. SOETE) 22% u. 

1652 Theorie van het schip lil ......... ... N. (V. FERDINANDE 45 u. 8%-10 10··11% 

Praktische oefeninge~ ............. N. (V. FERDINANDE} 120 u. 10-13 14-18 8V2-l0 

:1662 ~cheepsbouwkunde III ............ N. (J. NIBBERING) 45 u. 

' 

Praktische oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60 u. 14-18(a) 
I 

... ~ 

- ., 
" 

' ' 
(a) = om de veertien dagen - -* = totaal aantal uren per cursus -

-

-
vrijdog Plaats 

.... 

' 

-

' 
/ 

' 

11%-13 

I 

10-11% 
14V2-16 

16-18 

.... 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur - 8e semester 

Nr. Leergangen Titularis * .maandag . dinsdag . woensdag donderdag 
- - ..... - -

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1101 Metaalbouw 11 . • . • • . • . • . • • • • • ·. • N. (W. SOETE) 22Vz u. 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 30 u. 16-18 

1120 Zuigermotoren ................ N. (C. VAN AKEN) 45 u. 11%-13 

1317 Berekening van constructies 11 ........ N. (D. VAN-
DEPITTE) 45 u. 8Yz-10 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (D. VAN-
DEPITTE) 60 u. 14-18 

1400 Regeltechniek I N. (A. VAN -................ 
CAUWENBERGHE) 45 u. 11%-13 H~·ll% 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 90 u. 10-12 
CAUWENBERGHE) 14-18 

1633 Theorie van het schip IV ........... N. (V. FERDINANDE) 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ...... . ..... N. (V. FERDINANDE) 30u. 

1663 Scheepsbouwkunde IV ............ N. (J. NIBBERING) 22%u. 

, Praktische oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60u. 16-18 

3201 Inleiding tot de elektrotechniek 11 ...... N. (W. VAN-
WORMHOUDT) 22% u. 14Yz-16 

CURSUSSEN NAAR KEU ZE 
4001 Staatshuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) 22%u. 8Yz-10 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de veertien dagen 

•. 

vrijdag Plaats 

---. - - - -
-

8%-10 
' -

" 

14-18(a) I 
10-11% 

i 

14-18(a) 

--

-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
(richting: werktuigkunde- richting: elektrotechniek)- Se semester 

Nr. Leergangen . Titularis * maandag . dinsdag . woensdag qonderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
1110 Technisch tekenen .............. N. (C. DEKONINCK) 60 u. 

1122 Turbomachines I ............... N. (H. SOMERLING) 22Vl u. -
Praktische oefeningen ............. N. (H. SOMERLING) 30 u. S.lO 

1210 Velden, energie, krachten ........... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 8%-10 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- / 

WORMHOUDT) 60u. 14-18 

1302 Warm te-overdracht I . . . . . . . . . . . . . N . 227'2 u. 11%-13 

Praktische oefeningen . . . .. . . . . . . . . . N . 30 u. _16-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit .. . ........ N. (W. SOETE) 45 u. 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 60u. 14-18 

1370 Kinematica en dynamica van de machines . . . N. (R. DECHAENE) 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 60 u. 14-18 

1503 Praktische metalenkennis en 
beproevingsmetboden ............. N. (W. SOETE) 22Vl u. 10-llVl 

1540 Kennis der niet-metalen ............ N. (W. SOETE) 22Vl u. 

4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... N. (A. VLERICK) 22%u 87'2'"10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VLERICK) 30u. 8-10 

* = totaal aantal uren per cursus 

~ --

. vrijdag Plaats 

14-18 

10-11% 

87'2'"10 

11%-13 

.. 
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: FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

\ 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
'- (richting: werktuilkunde-richting: elektrotechniek)- 6e semester 

Nr . . Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

.. I .. l ... 

VERPLICHTE CURSUSSEN . 
1123 Turbomachines II ................ N. (H. SOMERLING) 33% u 81/z-10 

Praktische oefeningen N. (H. SOMERLING) 60u. . ~ ............. 

1240 Elektrische machines I ............ N. (H. DE JONG) 45 u. 8Y2-10 11Y2-B 

Praktische oefeningen • r..__• • • • • .. • • • • • • • N. (H. DE JONG) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1313 Sterkteleer B ................. N. (W. SOETE) 22% u. 10-11 1/z 

Praktische oefeningen N. (W. SOETE) 30 u. "' ............. 
\ 

1400 Regeltechniek I ................ N. (A. VAN 
CADWENBERG HE) 45 u. 111/z-13 10-111/z 

Praktische oefeningen N. (A. VAN 90 u. 10-12 -............. -
CA UWENBERG HE) 14-18 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie . .. N. (J. COLLE) 45 u. llY2-13 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

- - , -t 
I * = totaal aantal uren per cursus -

(a)= om de veertien dagen ,... 

(b)= 1e helft 6e semester -
. -

(c)= 2e helft 6e semester ,.. -

.. 

.'!' 

vrijdag Plaats 

10-111/z(b) 

14-18 

-

8Y2-10 
10-111/z(b) 

111/z-13 -

.. 
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..:ACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur -
'• ' ' Richting werktuigkunde - 7e semester -

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
~ 

~ 

.. 
VERPLICHTE CURSUSSEN ' 

1114 Machineonderdelen . . . . . . . . . . . . . . N. (C. DEKONINCK) 45 u . 8%-10 11%-13 

Praktisch oefeningen 1 ............. N. (C. DEKONINCK) 30 u. 16-18 

1121 Zuigermachines ................ N. (H. S9MER.LING) 22Y2 u. 10-11% .. 

Praktische oefeningen . ............ N. (H. SOMERLING) 60 u: 14-18(a) 14-18(a) 

1241 Elektrische machines 11 ....... ...... N. (H. DE JONG) 22Y:z u. 8%-10 

' -Praktische oefeningen ........... . . N. (H. DE JONG) 30 u. 14-18(a) 

1315 Mechanische trillingen . . . . '~ . . . -, . . . . 45 u. 8Y2-11% · J. DE RIES 

' 
Praktische ,oefeningen ............. J. DE RIES 60u. 14-18 

... 

1351 Stromingsleer 11 ................ N. (H. SOMERLING) 22Y:z u. 10-11% '" -

Praktische oefeningen .. ........... N. (H. SOMERLING) 30 u. 

1401 Regeltechniek Il . . . . ~- . : . . . . . . .. . . N. (A. VAN 
CA UWENBERG HE) 22Y:z u. 11 Y:z-13 

-
Praktische oefeningen ... . ......... N. (A. VAN 

- . 

' CA UWENBERG HE) 30 u. 
---

.. . 
' .. 

' . .. - .. 
--

• =totaal aantal uren per cursus (a)= oin de-14 dagen· 

' 

-

vrijdag Plaats 

-
' 

-· 

-

- ~ 

14-16 

r I 

. 

8-10 

' 
, 

, . 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk _werktuigk~ndig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting werktuigkunde - 7e semester 

- - -- - -- . -
Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1201 Dynamica van elektrische systemen ...... N. (J. WILLEMS) 45 u. 10-11~ 

Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 60 u. 14-18 

1203 Industriële elektrische metingen ... -. . . . . N. (J. COLLE) 22Yz u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 30 u. 8-10 

2132 Koeltechniek ................. N. (H. SOMERLING) 22%u. 10-11% 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de N. (A. VAN 
regeltechniek ................. CAUWENBERGHE) 22~u. 11%-13 14-18(a) 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
CA UWENBERG HE) 30 u. 

2411 Hydraulische en pneumatische N. (A. VAN 
regel~pparatuur ................ CAUWENBERGHE) 22%u. 

2502 Aanvullende metaalkunde . . . . . . ·~ . . . . N. 22%u. 11%-13 

4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie ...... N. (P. COETSIER) 30 u. 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ......... N. (H. MULLER) 30 u. 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 15 u. 

•· 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen 

, 

vrijdag - Plaats -

' 

11%-13 

-
10-11% 

10-11% 

I 

16-18 
.. --:;. 1 

16-16Vz 

16%-17% 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig~elektrotec~isch ingenieur 

=-
Richting : werktuigkunde - 8e semester 

"- - -· 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1120 Zuigermotoren .... .. ........... N. (C. VAN AKEN) 45 u. 11Yl-13 

Praktische oefeningen . . ........... N. (C. VAN AKEN) 60 u. 14-18 

1124 Gasturbines .... . ...... . ....... N. (H. SOMERLING) 22Yl u. 8%.-10 

1130 Stoomtechniek . . . . . . . . . . . " .. . .. N . 333/.a u. 8Yz-10 

Praktische oefeningen . . . . . . . .. . . . . . N . 30 u. 

1324 Werktuigkundige toepassingen van de 
sterkteleer ................... N. (R. DECHAENE) 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen ......... . ... N. (R. DECHAENE) 60 u. 14-18 

3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren ...... N. (F. VAN- " 
MASSENHOVE) 22Yz u. 8Vl-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1230 Berekening van sterkstroomnetten ...... N. (J. WILLEMS) 22Yl u. 10-11Yl 

Praktische oefeningen •••••• y • ••••• N. (J. WILLEMS) 30u. 14-18(a) 

1231 Regeling, sturing en exploitatie 
van netten .................... N. (J. WILLEMS) 22Yz u. 

Praktische oefeningen •••••••••• 0 • • N. (J. WILLEMS) 30 u. 14-18(a) 

1242 Elektrische machines 111 ............ N. (H. DE JONG) 22~u. 10-11Yl 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 3Qu. 

* = totaal aa~tal uren per cursus (a) = om de veertien dagen (c) = 2e helft van het semester 

- "- - . -

vrijdag Plaats 

8Yl-10 

10-11Yl(c) 

14-18(a) 

·-

8Vl-10 

14-18(a) 
-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
~ 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur .. 
-

Richting : werktuigkuDde - 8e semester -

Nr. Leergangen Titularis ·* maandag dinsdag woensdag donderdag 

1303 Wannte-overdracht 11 . . . . . . . . . . . . . N . 22Y:z.u. 

Praktische oefeningen • I • • . • • • • • • • • • N. 30 u. 16-18 

1404 Optimale controle . . . . . . . . . . . . . . . N • 22Y:z.u. 8Y2-10 .. 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 14-18(a) 

2143 S poorwégtechniek . . . . . . . . . . .. . . . . . . N.(E.VOORDECKER) 22Y:z.u. -- 11%-13 

2325 Elementen methode in de toegepaste. 
mechanica . ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (R. DECHAENE) 22Yz u. 10-11% 

' Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 30u. 

2350 Smering, wrijving en slijtage - N. (C. DEKONINCK) 22Yz u. 10-11% .......... 
2400 Lineaire systemen I .............. N. (J . .WILLEMS) 22Y:z.u. 11%-13 

Praktische oefeningen .............. N. (J. WILLEMS) 30u. il-13 
r -

2406 Digitale processturing ......... . ... N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 22% u. 10-11% 

4001 Staathuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) 22% u. 8Y2-10 -- . ...,. 

4033 Productiebeheer ................ N. (H. MULLER) 22% u. 

Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 30 u. 16-18 

' t 

~ 

-
- , 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de .14 dagen 

' 

vrijdag Plaats -

. 
117'2-13 

- -. 
~ 

.,... r .. 

•. 

14-18(a) 

-

11%-13 

' f 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN -· 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

. . - Richting: elektrotechniek- 7e semester - ·' 

Nr. \ ' Leergangen Titularis "' maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats -
-- . 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1121 Zuigermachines N. (H. SOMERLING) 22Yz u 10-11Yz " ••••••••••••• ·--= ·. 

Praktische oefeningen ........... • . . N. (li. SOMERLING) 60u. 14-18(a) 14-18(a) 

1201 Dynamica van elektrische systemen ...... N. (J. WILLEMS) 45 u. 10-11% 11Vz-13 

-~ Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 60u. 14-18 

1203 Industriële elektrische metingen . . . . . . . . N. (J. COLLE) 22Yz u. 10-11% 

Praktische oefeningen N. (J. COLLE) 30u. ' 8-10 '' ............. 
-

1241 Elektrische machines II .· ...... . .... N. (1-J. DE JONG) 22Yz u. 8Vz-10 

Praktische oefeningen · . . . . . . . . . . . . . N. (H. DE JONG) 30 u. 14-18(a) '-. 
1401 Regeltechniek 11 ..• • ••..•....••• N. (A. VAN 

CAUWENBERGHE) 22Yz u. llVz-13 · -
Praktische oefeningen 

, 
N. (A. VAN 

~ ............. 
CAUWENBERGHE) 30u. \ 8-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE -
I \ 

1114 Machineonderdelen ...... . ....... N. (C. DEKONINCK) 45 u. 8Y2-10 llVz-13 

Praktische oefeningen N. (C. DEKONINCK) 30 u. 16-18 ... ............. 
1202 Fundamentele elektrische metingen . . . . . . N. (J. COLLE) 45 u. llYz-13 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (J. C_9LLE) 60 u. 14-18 
-- --

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
Richting: elektrotechniek- 7e semester 

Nr. Leergangen 
- --

Titularis 
--

* maandag dinsdag woensdag donderdag 

1204 Circuittheorie ................. N. (J. VAN 
BLADEL) 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN 
BLADEL) 30 u. 14-18(a) 

1250 Elektrische eigenschappen van N. (M. VAN-
. -

materialen ................... WORMHOUDT) 22%u. 81/z-10 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- 30 u. 16-18 
WORMHOUDT) of afspraak 

1315 Mechanische trillingen ............. J. DE RIES 45 u. 8%-11% 

Praktische oefeningen .............. J. DE RIES 60 u. 14-18 

1351 Stromingsleer 11 ... . ............ N. (H. SOMERLING) 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen 0 ............. N. (H. SOMERLING) 30 u. 

2132 Koeltechniek ................. N. (H. SOMERLING) 10-11% 

2241 Bouw en berekening van elektrisch• 
machines ............. . ..... N. (H. DE JONG) 45 u. 11%-13 

2260 Het gebruik van rekenmachines in de N. (A. VAN 
regeltechniek .................. CA UWENBERG HE) 22%ü. 11%-13 

Praktische oefeningen .............. N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 30 u. 14-18(a) 

2411 Hydraulische en pneumatische N. (A. VAN 
regelapparatuur ................ CAUWENBERGHE) 22%u. 

4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie ....... N. (P. COETSIER) 30 u. 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ....... ... N. (H. MULLER) 30 u. 111/z-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 15 u. 

* = totaal aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen 

~ 

vrijdag Plaats - -

-
-· 

14-16 
-

10-11% 

16-18 

16-16% 

161/z-17% 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur Richting : elektrotechniek - ~ semester 

-:::. Nr. ~. Leergangen Titularis * maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag Ploats 
-

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1130 Stoom techniek . . . . . . .. . . .. . . . . . . N . 333
" u. 8%-10 10-llVl(c) 

Praktische oefeningen . . .. . . . . . . . . . . N . 30 u. 14-18(a) 

I 
1230 Berekening van sterkstroomnetten ....... N. (J. WILLEMS) 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen .... -.......... N. (J. WILLEMS) 30u. 14-18(a) 

1231 Regeling, sturing en exploitatie 

~ 
van netten ..................... N. (J. WILLEMS) 45 u. 10-11% 8V2:-10 

. Praktische oefeningen N. (J. WILLEMS) 60u. 14-18 
I 

............... 
-w 1242 Elektrische machines lil ............ N. (H. DE JONG) 22%u. 10-11V2 

00 - Praktische oefeningen N. (H. DE JONG) 30u . 14-18(a) 
I 

. . . . . . . . . . . . . 
I 1404 Optimale controle N . 22% u. 8V2:-10 . .. .. . . . . . . . . . . . . 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 14-18(a) 

I 3750 Kernbrandstoffen en kernreaktoren ....... N. {F. VAN-

l 
MASSENHOVE) 22V2 u. 8V2:-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1120 Zuigermotoren ................ N. (C. VAN AKEN) 45 u. llV2:-13 · 8V2:-10 

Praktische oefeningen .............. N. (C. VAN AKEN) 60u.- 14-18 

1124· Gasturbines ................... N. (H. SOMERLING) 22V2 u. 8%-10 

~>~ 1215 Lichttechnologie A . . .. . . . . . . . . . . . N . 22%u. 8%-10 
-~ 

1.~ Praktische oefeningen .............. N. 30 u. 14%-18%(a) .. 
') . 

. ,_) '• 

1 * = aantal uren per cursus (a) = om de 14 dagen (c) = 2e helft van het 8e semeste~ 
...... \ 

~ l 
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024 

2143 

2241 

2325 

2400 

2406 

4001 

4033 
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~ACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur Richting : elektrotechniek - 8e semester 

- - -
Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

•. 

Warmre-overdracht 11 . . . . . . . . . . . . . N. . 22Yz u. 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 16-18 

Werktuigkundige toepassingen van de -
sterkteleer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (R. DECHAENE) 45 u . 'r 10-13. 

Praktische oefeningen 
. . . . 

N. (R. DECHAENE) 60 u. 14-18 ............. 
Spoorwegtechniek ............... N. (E. VOORDECKER 22Yz u. 11%--13 

Bouw en berekening van elektrische 
machines ................... N. (H. DE JONG) 45 u. 11Y2-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 60 u. 14-18 

Element~n-methode in de toegepaste 
mechanica ................... N. (R. DECHAENE) 22V2 u. 10-11Yz 

Praktische oefeningen. • • • I e • • e • • • • • e N. (R. DECHAENE) 30u. 

Lineaire systemen I .............. N. (J. WILLEMS) 22Yz u. 11%-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (J. WILLEMS) 30 u. 11-13 

Digitale processturing ... . • ......... N. (A. VAN 
- CAUWENBERGHEj 22%u. 10-11% 

Staathuishoudkunde ... · ........... N. (A. VLERICK) 22%u. 8%-10 

· Productiebeheer . . . . . . . . . . . . . . . . N. (H. MULLER) 22Y2 u. 

. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . N. (H. MULLER) 30 u. 16-18 

/ - . ~ 
,. _, 

.-

' 
._ 

.... - - . -

-

' 

vrijdog Plaats 

11Y2~13 ' . 

, 

14-18(a) -

.... .. 

11%-13 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

' Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom)- Se semester 
., ' ·-

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag - -
' 

0 I 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1201 Dynamica van elektrische systemen N. (J. WILLEMS) 45 u. 1~11Yz ' ...... , 

Praktische oefeningen ... . ......... N. (J. WILLEMS) 60 u. 14-18 

1202 Fundamentele elektrische metingen . . . . . . N. (J. COLLE) 45 u. 11Y2-13 8Y2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 90 u. 10-13 

121(} Velden, energie, krachten ..... · -· .... N. (M. VAN- -
WORMHOUDT) 45 u. 8Y2-10 11~-13 

Praktische oefeningen . ......... . .. N. (M. VAN- ~ .. WORMHOUDT) 60 u . 14-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit .. . ........ N. (W. SOETE) 22~u. 10-11Y2(b) 

Praktische oefeningen ... . ..... ........ N. (W. SOETE) 
I 

30u. 14-18(b) 
..... 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I . . ..... N. (R. DECHAENE) 22Y2 u. .... 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
, 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ......... N. (H. MULLER) 30 u. 11Y2-13-
~-

Praktische oefeningen N. (H. MULLER) 15 u. ' ..... . .. . . . .. 
4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie ...... N. (P. COETSIER) 30 u. 

~ 

--

• = totaal aantal uren per cursus (b) ·= 1e helft van het Se semester 

_,_ 

vrijdag - Plaats 

~ 

11lh-13 

14-18 

-
/ 

8Y2-10(b) 

-

10-11Y2 -
16-16Yz 

16~-17Y2 
~ 

16-18 " 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom)- 6e semester 

NT'. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag - .. - - " - - - - . -

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1211 Straling I ................... N. (J. VAN BLADEL) 45 10-11% 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 60 u. 14-18(a) 

1220 Elektronica I ................. N. (M ." VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30 u. 

1240 Elektrische machines I ............ N. (H. DE JONG) 45 u. 8%-10 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1350 Stromingsleer I ................ N. (G. TISON) 22% u. 8%-10 . 

Praktische oefeningen ............. N. (G. TISON) 22V2 u. 16-17% 

1400 Regeltechniek I ................ N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 45 u. 11%-13 10-11% 

Praktische oefeningen .... . ........ N. (A. VAN -
CAUWENBERGHE) 60 u. 14-18 

3050 Inleiding tot de civile techniek N. (F. RIESSAUW) 22%u. 8%-10 ' ........ 

.. 

I 

-* = totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 

vrijdag Plaats 
"" -- --

14-18(a) 
- - . 

10-11V2 

14-18(a) 

.> 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom)- 7e semester 
··- ... 

- -. - --
Nr · Leer gangen . Titularis * maandag . dinsdag . woensdag donderdqg . vrijdag Plaats 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1204 Circuittheorie . .. . . . . . . . . . . . . . . . N. (J. VAN BLADEL) 22Vz u 10-llVz . 
-

Praktische oefeningen .............. N: (J. VAN BLADEL) 30 u. 14-18(a) 

1212 Straling 11 ................... N. (J. VAN BLADEL) 22Vz u 8%-10 ' 
Praktische oefeningen .............. N. (J. VAN BLADEL) 30 u. 14-18(a) 

1221 Elektronica 11 ................. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 10-11% 10-llVz 

I Praktische oefeningen N. (M. VAN-
, 

w .............. 
00 - WORMHOUDT) 90u. 14-18 14-18(a) 
VI 

I I . 1241 Elektrische machines 11 ............ N. (H. DE JONG) 22Vz u 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 30 u. 14-18(a) 
I 

I 1250 Elektrische eigenschappen van N. (M. VAN-

l materialen ................... WORM HOUDT) 22Vz u 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORM HOUDT) 30 u. 14-18(a) 

1251 Halfgeleiders ................. N. (W. DEKEYSER) 22Vz u op afspraak 

Praktische oefeningen ............. N. (W. DEKEYSER) 30u. op afspraak 

1260 Ordinatororganisatie I ............. N. (P. BERGMANS) 22%u 10-11Vz 

Praktische oefeningen N. (P. BERGMANS) 15 u. 11%-12% ~ ............. 

* = totaal aantal uren per cursus (a) om de 14 dagen 
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Nr. 

1401 

2260 

2280 

" 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom):_ 7e semester 

Leergangen Titularis * .maandag dinsdag woensdag donderdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE -

Regeltechniek II . . . . . . . . . . . . . . . . N. (A.VAN 
CAUWENBERGHE) . 22% u. 11%-13 

Praktische oefeningen . . • ........... N. (A. VAN -
CAUWENBERGHE) 30 u. 

He~ gebruik van rekenmachines >'" N. (A. VAN 
~ 

in de regeltechniek .............. CAUWENBERGHE) 22% u. 11%-13 ~ 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
CA UWENBERG HE) 30 u. 14-18(a) 

Stochastische processen ............ N. (M. VAN-
. WORMHOUDT) 45 u. 10-11% SYz-10 -

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- ' 
WORMHOUDT) 22% u. llYz-13 

-
-;.• 

' 

--
~ 

' -
- ... 

~ 

< 

' 

vrijdag Plaats 

I 

8-10 

' 

-

. 

--
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FACULTEIT VAN DETOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

.• Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (zwakstroom)- 8e semester 

Nr. Leergangen 1ïtularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

.. 
~ 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1213 Straling 111 .................. N. (1. VAN BLADEL) 45 u. 8%-10 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 60u. 14-18 

1215 Lichttechnologie A . . . . . . . . . . . . . . N • 22V2 u. 8%-10 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N • 30 u. 

1261 Ordinator _hoofd- en naadapparatuur . . . . . N. (P. BERGMANS) . 22V2 u. 11%-13 

1280 Inleiding tot de communicatie- N. (M. VAN-
techniek .................... WORMHOUDT) 45 u. 10-llYz 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 60u. 16-18 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ....... N. (H. SOMERLING) 22Yz u. 10-llYz 

Praktische oefeningen N. (H. SOMERLING) 30 u. 14-18(a) < ............. 

· CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1231 Regeling, sturing en exploitatie ' van netten ................... N. (J. WILLEMS) 22V2 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 30 u. 14-18(a) 

1404 Optimale controle . . . . . . . . . . . . . . . N • .. 22V2 u. 8%-10 -
' Praktische oefeningen ............. N. 30 u. 14-18(a) 

- L_ _ ___ 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen 

vrijdag Plaats 

14-18(a) 

11%-13 

14-18(a) 

-

8%-10 

~ 

----~~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

' Burgerlijk elektrotechnisch i~genieur (zwakstroom)- 8e semester 

l Nr. Leergangen Titularis * maandag dimdag woensdag donderdog vrijdag Plaats 

l 
- ~ ~~ ~ - -

r ... ~-~l 
~ 

I 
2214 Acustica .......•...........• N. 22Vz u. llVz-13 

I Praktische oefeningen ............. N. 30 u. 16-18 

I 2225 Netwerkontwt%pen met digitale \ 

technieken N. (J. VAN BLADEL) 22Vz u. 10-llVz 
'::. ................... 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 30u. 16-18 

2251 Bijzondere elektronische elementen . . . . .. . N. (M. VAN- .. 

I WORMHOUDT) 45 u. 8Vz-10 8Vz-10 
w .. 

00 Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- r' 

00 
WORMHOUDT) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

I 
2263 Analoge en hybriede rekentechnieken •..•. N. (G. VAN-

STEEN KISTE) 22Vz u. 14Vz-16 . 
Praktische oefeningen ............. N. (G. VAN-

STEEN KISTE) 22Vz u. 16-17Vz 

2264 Grafische in- en uitvoer bij 
ordinatoren .................. N. (P. BERGMANS) 22Vz u. 8Vz-10 

.. 
2283 Communicatiesystemen ............. N. (J. COLLE) 45 u. 8Vz-10 10-11Vz 

_2400 Lineaire systemen I ......... .". ..... N. (J. WILLEMS) 22Vz u. llVz-13 

Praktische oefeningen .............. N. (J. WILLEMS) 30u. 11-13 

2406 Digitale processturing ............. N. (A. VAN 
CADWENBERG HE) 22Vz u. 10-llVz 

-

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen 
--
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Natuurkundig ingenieur - Se semester 
- - - -

Nr. Leergangen . Titularis * maandag . dinsdag . woensdag donderdqg 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

303 Aanvullingen van de theoretische 
mechanica ................... N. (R."MERTENS) 45 u. 10-11% 

Praktische oefeningen .............. N. (R. MERTENS) 45 u. 

1210 Velden, energie, krachten ........... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 8%-10 lPh-13 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 60 u. 14-18 

1302 Warmte-overdracht I ......... ; ... N. 22%u ÜVz-13 

Praktische oefeningen ............. N. 30u. 16-18 

1311 Elasticiteit en plasticiteit ........... N. (W. SOETE) 22%u 10-111/l(b) 

Praktische oefeningen ............. N. (W. SOETE) 30u. 14-18(b) 

1700 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
atoom- en molecuulfysica ........... N. (E. BOESMAN) 45 u. 8Vz-10 8Vz-10 

- Praktische oefeningen ............. N. (E. BOESMAN) 30 u. 14-18(c) 

1705 Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : relativiteitstheorie N. (P. PHARISEAU) 22%u op afspraak 

/ .......... 
Praktische oefeningen ............. N. (P. PHARISEAU) 22%u 11%-13 

-.-: 

* = totaal aantal uren per cursus (b) = 1e helft 5e semester ( c) = 2e helft 5e semester 

.: .. --. 

vrijdag Plaats 

14%-16 

16-19 

8%-10(b) 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Natuurkundig inge~eur- Se semester 

: 
Nr. Leergangen ""\. Titularis * maa~dag dinsdag woensdag donderdag 

.. 

KEUZE CURSUSSEN (0 ) 

_2710 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
moderne optica en quanturn 
elektronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. BOESMAN 22Vl u 8%-10 

2711 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
fenomenologie van de vaste ·stof fysica. . ·. . ·. · N. (F. CARDON) 22Wu 10-11% 

2712 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
quanturnfysica van de vaste stof .. · ...... N. (F. CARDON) 22%u op afspraak 

2713 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
kernfysische verschijnselen ......... . A.DERUYTTER 22Vl u 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
ke%nfysische methoden . ........... A.DERUYTTER 22% u 10-1P/z 

2715 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
magnetisme .................. G.ROB~RECHT 22% u 14Vz-16 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partim : op 
fysica van de getoniseerde toestand . . . . . . . P. MORTIER 22Vl u afspraak 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, op 
partim : niet-relativistische quantumm~chanica. N. (C. GROSJEAN) 22%u afspraak 

Praktische oefeningen ............. N. (C. GROSJEAN) 15 u. op afspraak 

2740 Kristallografie ............ . .... N. (W. DEKEYSEJl) 30u. 16-18 

2741 Aanvullingen van de wiskunde :groepentheorie. N. (E. BOESMAN) 22Vl u op afspraak 

P!'lktische oefeningen ............. N. (E. BOESMAN.) 22Yz u op afspraak 

2742 Spectroscopie en astrofysica ......... N. (P. DINGENS) 30u. op afspraak 

2743 Radioaktieve verschijnselen partim :fysica . . . N. (A. DERUYTTER) 30 u. op afspraak 

2744 Radioaktieve ver~hijnselen partim :chemie .. N. (J. HOSTE) 30 u. op afspraak 

2745 Statistische mechanica ............ N. (P. PHARISEAU) 30u. op afspraak 

* = totaal aantal uren per cursus ·( 0 ) = ten minst~ 30 uur (omgerekende uren) te kiezen 

-

vrijdag Plaats 
- -

-
.. 

- . 

10-11% 

j 

·--# 

.. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

.... NatuurkUndig ingenieur - 6e semester 
' T --

Nr. Leergangen Titularis • maandag dinsdag woensdag donderdag 

I ,, 
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1350 Stromingsleer I .................. N. (G. TISON) 22% u 8%-10 

Praktische oefeningen .............. N. (G. TISON) 22% u 16-17% 

1400 Regeltechniek I ................ N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 45 u. 11%-13 10-11% 

Praktische oefeningen ••• "="'· ••••••••• N. (A. VAN I 

CAUWENBERGHE) 60u. 14-18 

1701 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
statistische r fysica . . . ·. . . . . . . . . . . . N. (G. ROBBRECHT) 22% u 8%-10 

1702 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
basisbegrippen van de kernfysica . . . . . . . N. (A. DERUYTTER) 22% u 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (A. DERUYTTER) 30 u. op afspraak 

1703 Grondige algemene natuurkunde, partim: 
basisbegrippen van de vaste stof -, . 
fysica .................... • · . N. (F. CARDON) 22Vz u 

Praktische oefertingen .............. N. (F. CARDON) 30 u. 14-18(a) 

1730 Elementen natuurkundige technologie . . . . N . 22Yz u 11Vz-13(c) 

Praktische oefeningen . . . . . .. . . . . . . . N . 30 u. 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie ... N. (J. COLLE) 45 u. 11Vz-13 -
Praktische oefeningen . .. ............ N. (J. COLLE) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen (c) = 2e helft 6e semester 

,; 

-

-
vrijdag Plaats 

\ 

... 

8%-10 

10-11%(c) 

14-18(a) 

11%-13 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

' Natuurkundig ingenieur- 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
~· . -

I 

KEUZE CURSUSSEN{*) -

1220 Elektronica I .................. N. {M. VAN-
WORM HOUDT) 22% u 11Yz-13(b) 10-llYz(b) 

Praktische oefeningen .............. N. {M. VAN-
WORMHOU OT) 30 u. 14-18(a) 

2710 Grondige algemene natuurkunde, partim : 
.moderne optica en quanturn elektronica ... N. {E. BOESMAN) 22% u 8%-10 

2711 Grondige algemene natuurkunde, partiro: 
fenomenologie van de vaste stof fysica . ... N. (F. CARDON) 22Yz u op afspraak 

2712 Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
quanturnfysica van de vaste stof .... . ... N. (F. CARDON) 22% u 8Yz-10 

2713 Grondige algemene natuurkunde, partim.: op 
. kernfysische verschijnselen .......... N. (A. DERUYTTER) 22% u afspraak 

2714 Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
kernfysische methoden ............ N. (A. DERUYTTER) 22% u 10-11% 

2715 Grondige algemene natuurkunde partim : 
magnetisme .................. N. (G. ROBBRECHT) 22% u op afspr~ak 

2716 Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
fysica van de geïoniseerde toestand ...... N. (P. MORTIER) 22Yz u 1(}.11% 

2717 Theoretische en wiskundige natuurkunde, op 
partiro: niet-relativistische quanturnmechanica N. (C. GROSJEAN) 30u. afspraak 

2751 De inwendige bouw van de stof ........ N. (W. DEKEYSER) 45 u. op afspraak 

Praktische oefeningen ............. N. (W. DEKEYSER) 60 u. op afspraak 

* = totaal aantal uren per cursus (*)=ten miriste 65 uur (omgerekende uren) te kiezen (a)= om de 14 dagen (b) = 1e helft 6e semester 

Plaats 
--

I 

I 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Natuurkundig ingenieur- 7e semester 
-

Nr Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

-

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1201 Dynamica van elektrische systemen ...... N. (J. WILLEMS) 45 u. 10-11Y2 

Praktische oefeningen .............. N. (J. WILLEMS) 60 u. 14-18 

1214 Beginselen van de elektromagnetische straling . N. (J. VAN BLADEL) 22%u op afspraak 

Praktische oefeningen .............. N. (J. VAN BLADEL) 30 u. op afspraak -
1250 Elektrische eigenschappen van materialen ... N. (M. VAN-

WORMHOUDT) 22%u 8V2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30 u. 

1251 Halfgeleiders ................. N. (W. DEKEYSER) 22%u op afspraak 

Praktische oefeningen .............. N. (W: DEKEYSER) 30 u. op afspraak 

1746 Fysische scheikunde .............. N; (W. GO MES) 45 u. 8%-10 

3110 Inleiding tot de werktuigkunde I ....... N. (R. DECHAENE) 22%u 

* = totaal aantal urén per cursus (a)= Óm de 14 dagen 

vrijdag Plaats 

11V2-B 

14-18(a) 

10-11% 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Natuurkundig ingenieur - 8e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
VERPLICHTE CURSUSSEN 

" 1504 Fysische metaalkunde I ............ N 45 u. 8%-10 11%-13 
.. 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30u. 14-18(b) 

... - -CURSUSSEN NAAR KEUZE 

2800 Theorie van de kernreactor .......... N. (F. VAN-
MASSENHOVE) 45 u. 14-17 

Praktische oefeningen ...... . ...... N. (F. VAN-
MASSENHOVE) 30 u. 14-18(a) 

3111 Inleiding tot de werktuigkunde 11 ....... N. (H. SOMERLING) 22%u 10-11% 

- Praktische oefeningen ............. N. (H. SOMERLING) 30 u. 14-18(a) 

3112 Beschrijving van de werktuigen ........ N. (L. DE RIDDER) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (L. DE RIDDER) 60 u. 

.. 
, 

. .. -
~ -

, 
. ' -.. 

.. 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen (b) = le helft 8e semester 

vrijdag Plaats 
~ 

.. 

_ ... 

8Yz-11Yz 

' 14-18 

.. 

' 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

' Burgerlijk metallurgisch ingenieur - Se semester 

-Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag .woensdag donderdag 

. 
VERPLICHTE CURSUSSEN 

j 

1300 Aanwending van de brandstoffen . . . . . . .. N . 22Vz u 8Vz-10 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22Yz u. 14-17(a) 

1302 Warm te-overdracht I 
~ 

22Yz u. llYz-13 ............. N. . 
Praktische oefeningen .. . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 16-18 

1452 Analytische chemie I ............. N. (J. HOSTE) 45 u. I llVz-13 

Praktische oefeningen ............. N. (J. HOSTE) 60u. 14-18 

1507 Metallurgische thermodynamica . . . . . . . . N. (A. VAN 
PETEGHEM) 45 u. 10-llVz 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N.(A.VAN 
PETEGHEM) 60 u. 14-18 

3110 . Inleiding tot de werktuigkunde I ....... N. (R. DECHAENE) 22Vz u . 

3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ....... N. (M. VAN-
/. WORMHOUDT) 22Vz u. 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT 30 u. 

3310 Inleiding tot de sterkteleer . . . . . . . . · ~ . N. (F. RIESSAUW) 22Vz u. 8Yz-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) . 
4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie N. (P. COETSIER) 30 u. -...... 
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... N. (A. VLERICK) 22Yz u. 8Yz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VLERICK) 30 u. 14-18(a) 

* = totaal aantal uren per cursus (*) = tenminste 22Vz uur (omgerekende uren) te kiezen (a)= om de 14 dagen 

1 

vrijdag Plaats 

' 

8%-10 

~ 

,.;. 

10-11Vz 

llYz-13 

I 

14-16 

' 

16-18 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk metall~gisch ingenieur - 6e semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1303 Warmte-overdracht 11 . . . . . . . . .. . . . . N . 22% u 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 16-18 

1361 Stoftransport ................. N. (G. FROMENT) 22% u 10-11% 

1504 Fysische metaalkunde I N . 45 u. - 8%-10 11%-13 . . . . . . . . . . . . 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 120 u. 14-18 14-18 

1510 Siderurgie I . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 u. 

Praktische oefenmgen . . . . . . . . . . . . . N . 60 u. 

\ 
1530 Ertsveredeling . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22% u 10-11% 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 14-16 

3202 Inleiding tot de electratechniek lil ...... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 22% u 10-11% 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) 

4001 Staathuishoudkun de ......... . ... N. (A. VLERICK) 22% u 8%-10 

~ 

* = totaal aantal ur~n per cursus (*) = ten minste 22% uur (omgerekende uren) te kiezen 

·, 

vrijdag Plaats 

11%-13 
\ 

-

8%-11% 

14-18 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk metallu~gisch ingenieur- 7e semester 

Nr. 
J 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1100 Metaalbouw I (verbindingen) .......... N. ('N. SOETE) 22% u 10-11% 

1402 Procesregeling I . . . . . ~ . . . . . . . . . . N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 22% u 87'2-10 

1453 Analytische chemie 11 ............. N. (J. HOSTE) 45 u. 10-llYz 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (J. HOSTE) 60 u. 14-18 

1505 Fysische metaalkunde 11 . . . . . . . . . . . N . 45 u. 87'2-10 

Praktische oefeningen . . ............ N. 60 u. 14-18 

1511 Siderurgie 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 60 u. 14-18 -
1513 Elektrosiderurgie . . . . . . . . . . . . . . . N . 22% u. 10.11% 

CURSUSSEN NAAR KEU ZE 

1402 Procesregeling I N. (A. VAN 
Praktische oefeningen ••••• ! ••••••• CAUWENBERGHE) 60 u. 

4031 Wiskundige beleidstechnieken ....... . . N. (H. MULLER) 30 u. 117'2-13 

Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 15 u. . . 
' 

* = totaal aantal uren per cursus 

-

vrijdag Plaats 

14%-16 

87'2-12% ~ 

16-16% 
\ 

167'2-17% 
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,. - FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN .. 
. Burgerlijk metallurgisch ingenieJ!f - 8e semester 

'Nr. - Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
·. 

' -
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1111 Mechanische bewerkingen I .......... N. (C. DEKONINCK) 22Yz u. 8Yz-10 
I 

1464 Anorganische industriele chemie IV ...... N. (F. BOSCH) 22Yz u. 10-11Yz 
' 

1521 Non-ferro metallurgie I . . . . . . . . . . . . N. (A. VAN 
PETEGHEM) 67Yz u. 10-13 10-11Yz 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
., l>ETEGHEM) 120 u. 14-18 14-18(a) 14-18(a) 

3112 Beschrijving van de ~rktuigen ......... N. (L. DE RIDDER) 45 u. 
' 

Praktische oefeningen ............. N. (L. DE RIDDER) 60 u. 

3220 Elektronische systemen en 
instrumentatie . . . . . . . . . . . . . . . . . N. (J. COLLE) 45 u. 11Yz-13 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 60u. .14-18(a) 14Yz-18Yz(a, 

·-
-

-- . I -

f 

' 
' "' -

.. 

* = totaal aantal uren pcir cursus (a) = om de i4 dagen 

vrijdag Plaats 

-~ 

. 
. 

8Yz-11Yz 

14-18 

11Yz-13 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk scheirundig ingenieur ~ Se semester 
-

Nr. Leergangen Titularis 
.,. ., 

maandag dinsdag woensdag donderdag 
' - .J 

' 
VERPLICHTE CURSUSSEN ' 

103 De algemene scheikunde en de beginselen 
der fysische scheikunde, partim : 
organische scheikunde 11 ........... N. (M. VERZELE) 45 u. 10-11V2 10-llVz 

Praktische oefeningen 
. 

N. (M. VERZELE) 45 u. ·~ . 8V2-l1Vz . . . . . . . .. . . . . . :-

1302 Warmte-overdracht I . . . . . . . . . . . . . N . 22Vz u. llVz-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 16-18 

1450 Fysische chemie I ~ 
I 

22Vz u. 8V2-10 ................ N. (W. GOMES) 

1452 Analytische chemie I ............. N. (J. HOSTE) 45 u. llVz-13 

Praktische oefeningen ............. N. (J. HOSTE) 60 u. 14-18 

1461 Anorganische industriële chemie li ...... N. (F. BOSCH) 22Vz u. zaterdag 8%-10 

4 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (F. ~OSCH) 30 u. 

3200 Inleiding tot de elektrotechniek I ....... N. (M. VAN-
WORMHOU OT) 22Vz u. 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOU OT) 30u. 

3310 Inleiding tot de sterkteleer .......... N. (F. RIESSAUW) 22Vz u. 8%-10 

* = totaalaantal uren per cursus 

vrijdag Plaats 

10-1lY2 -

8%-10 

14-18 . . 

llVz-13 

I 

14-16 

-

-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk scheikundig ingenieur - 6e semester 

-
Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1361 Stoftransport ................. N. (G. FROMENT) 22~u. 10-11~ 
I 

1451 Fysische chemie II .............. N. (W. GOMES) 22~u. 8Yz-10 

1461 Anorganische industriele chemie 11 8Yz-13 
Praktische oefeningen ............. N. (F. BOSCH) 270 u. 14-18 8Yz-12~ 14-18, 

1470 Unitaire operaties I .............. N. (E. GOETHALS) 22~u. 10-11~ 

Praktische oefeningen .............. N. (E. GOETHALS) 30 u. 16-18 

3100 Elementen van constructie van chemische 
apparatuur ................... N. (W. SOETE) 22~u. 11%-13 

3112 Beschrijving van de werktuigen ........ N. (L. DE RIDDER) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (L. DE RIDDER) 60u. 

3201 Inleiding tot de electrotechniek 11 : . . . . . • N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 22%u. 14Yz-16 

.... 

. ... - . 
-

* = totaal aantal uren per cursus 

. 

vrijdag Plaats 

11Yz-13 

~. 

8Yz-11% 

14-18 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk scheikundig ingenieur- 7e semester 

·Nr. Leergangen " Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
·' 

-
VERPLICHTE CURSUSSEN 

1402 Procesregeling I ................ N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 60 u. 

1453 Analytische chemie 11 ............. N. (J.. HOSTE) 45 u. 10-11% 8%-10 
Praktische oefeningen .............. N. (J. HOSTE) 120 u. 14-18 14-18 

1463 Anorganische industriele chemie III ...... N. (F. BOSCH) 22Yz u. 11%-13 
Praktische oefeningen ............. N. (F. BOSCH) 60 u. 14-18 

1471 Unitaire operaties 11 .............. N. (G. GOETHALS) 22%u. 8%-10 
Praktische oefeningen ............. N. (G. GOETHALS) 60 u. 10-13 

+rest op 
afspraak 

1501 Metaalkunde . . . . . . . . . . . . . . ·-.. N . 22%u. 10-11% 
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... N. (A. VLERICK) 22%u. 8Vz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VLERICK) 30 u. 16-18 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 
2260 Het gebruik van rekenmachines N. (A. VAN 

in de regeltechniek .............. CAUWENBERGHE) 22%u. 11%-13 
Praktische oefenirtgen ............. N. (A. VAN 

CAUWENBERGHE) 30 u. . 14-18(a) 

2465 Industriele electrachemische corrosie ..... N. (F. BOSCH) 22Yz u. 11Vz-13 
' 

Praktische oefeningen ............. N. (F. BOSCH) 30 u. 
2481 Organische chemie B ............. N. (G. GOETHALS) 22%u. 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. (G. GOETHALS) 120 u. 

4010 Inleidipg tot de bedrijfspsychologie ...... N__.__(~. COETSI_ER) 30 u. 
--- - ·--- ~ 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen 

-

vrijdag Plaats 

-

-
8%-12% 

-

' 

.. 

I 

. 

. 

14-18(a) 

14-18 + 
rest op 
afspraak , 

16-18 I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

I 

' 

- Burgerlijk scheikundig ingenieur - 8e semester .. 
I -

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 
~ 

VERPLICHTE CURSUSSEN 
' 0006 Wiskundige analyse IV ............ N. (F. KULIASKO) 22Y2 u 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (F. KULIASKO) 22Y2 u l1V2-B 

1303 Warmte-overdracht 11 ............. N. 22Yl u. 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. 30 u. 16-18 

1403 Procesregeling 11 . . . . . . . . . • . . ~ . . • N. (A. VAN 
·.· . CAUWENBERGHE) 22Y2 u 8V2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 30 u. - 14-18(a) 

1481 Organische industriele chemie A ....... N. (G. GOETHALS) 22Yl u 10-11Y2 

Praktische oefeningen ............. N. ( G. GOETHALS) 60 u. 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1404 Optimale controle ............... N. 22Y2 u 8V2-10 

1464 Anotganische industriele chemie IV ...... N. (F. BOSCH) 22Y2 u. 10-llY:z 

Praktische oefeningen ............. N. (F. BOSCH) 30 u. 14-18(a) 

1510 Sideru~gie I N . 33% ,u ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
1521 Non-ferro metallurgie I ............. N, (A. VAN 

PETEGHEM) 22Y2 u. 10-UY:z 
Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 

PETEGHEM) 30 u. 14-18(a) 

2240 Elektro thermie . . . . . . . . . . . . . . . . N. (F. BOSCH) 22Y2 u 10-qYz ...... 

2406 Digitale processturing ............. N. (A. VAN 
CA UWENBERGHE) 22Y2 u. 10-UY:z 

2463 Bewerkingen van de waterzuivering ...... N. (F. BOSCH) 22Y2 u 14Yz-16 

4001 Staathuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) .22Yz u. 8V2-10 
--------

* = totaal aantal uren per cursus (*)=om de 14 dagen 

' 

vrijdag Plaats 

l1V2-13 .. 
. . 

' 
-

14-18 

, 

8V2-1~ 
.. 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk ingenieur der textiebtijverheid - Se semester 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

, 

- '-

VERPLICHTE CURSUSSEN ' 
1300 Aanwending van de brandstoffen . . . . . . . N . 22%u 8%-10 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 22%u 14-17(a) 

1302 Warm te-overdracht I . . . . . . . . . . . . . N . 22%u 11%-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . .. . . . . . N . 30 u. 16-18 
1370 Kine~atica en dynamica van de -: 

machines .. .................. N. (R. DECHAENE) 45 u. 10-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . N. (R. DECHAENE) 60 u. 14-18 
1452 Analytische chemie I ............. N. (J. HOSTE) 45 u. llVz-13 

Praktische oefeÎlingen ............. N. (J. HOSTE) 60 u. 14-18 

1461 Anorganische industriele chemie 11 ...... N. (F. BOSCH) 22Vz u zaterdag 8%-10 

Praktische oefeningen •• oi •••••••••• N. (F. BOSCH) 30 u. 

1501 Metaalkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 22%u 10-11% 
1600 Studie textielvezels I ............. N. (G. RAES) 22%u· 10-llVz 

3200 Inleiding tot de electratechniek I .. , ..... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 22% u 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30 u. 

3310 Inleiding tot de sterkteleer .... . ..... N. (F. RIESSAUW) 22% u 8Vz-10 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) ' -
4030 Inleiding tot het industrieel beheer ...... N. (A. VLERICK) 22%u 8Vz-10 ., 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VLERICK) 30u. 4Vz-18Vz(a -
... . . 
* = totaal aantal uren per cursus (*) = ten minste 22% (omgerekende uren ) te kie'!en 

~ 

vrijdag Plaats 

. 

-
8%-10 

r 

16-18 

llVz-13 

14-16 

-

., 



' F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Bwgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 6e semester 
' 

Nr. Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

·- --

VERPLICHTE CURSUSSEN 

i303 Wannte-overdracht 11 . . . . . . . . . . . . . N . 22Yz u llYz-13 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. 30 u. 16-18 

1400 Regeltechniek I ......... . ...... N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 45 u. llYz-13 10-llYz 

~ 

Praktische oefeningen ...... · ....... N. (A. VAN 
I 

CA UWENBERG HE) 60 u. 14-18 

~ 1601 Studie textielvezels 11 ...... . ...... N. (G. RAES) 22Yz u 10-llYz 

Praktische oefeningen ............. N. (G. RAES) 60 u. 14-18 
, 

3112 Beschrijving van de werktuigen ........ N. (L. DE RIDDER) 45 u. 8V2-l1Yz 

Praktische oefeningen ............. N. (L. DE RIDDER) 60 u. 14-18 

3201 Inleiding tot de electratechniek 11 . ...... N. (M. VAN-
'WORMHOUDT) 22Yz u 14V2-16 

CURSUSSEN NAAR KEUZE(*) 

4001 Staathuishoudkunde ............. N. (A. VLERICK) 22Yz u 8V2-10 
- -·· 

•• = totaal aantal uren per cursus (*) = ten minste 22Yz (omgerekende uren) te kiezen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 7 e semester 

Nr... Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

103 De algemene scheikunde en,de beginselen 
der fysische scheikunde·, partim : 
Organische Scheikunde 11 . . . . . . . . .. \ " N. (M. VERZELE) 45 u. 10-11% 1(~11% 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VERZELE) 45 u. 8%-11% 

1114 Machineonderdelen .............. N. (C. DEKONINCK) 45 u. B:Yz-10 11:Yz-13 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 30u. 16-18 

1453 Analytische chemie 11 .............. N. (J. HOSTE) 45 u. H~11% 8:Yz-10 

Praktische oefeningen ............. N. (J. HOSTE) 60 u. 14-18 

1503 Praktische metalenkennis en 
beproevingsmetboden ............. N. (W. SOETE) 22% u. 10-11% 

1602 Studie textielvezels 111 ............. N. (G. RAES) 22% u. 10-11% 

Praktische oefeningen ............. N. {G. RAES) 60 u. 14-18 

1610 Spinnerij I ............... · .... N. (G. RAES) 22% u. 11%-13 

Praktische oefeningen ............. N. (G. RAES) 30 u. 

CURSUSSEN NÀAR KEU ZE ' 
1203 Industriële elektrische metingen . . . . . • . . N. (J. COLLE) 22% u. 

c 

Pr~tische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 30 u. 8-10 

4010 Inleiding tot de bedrijfspsychologie ...... N. (P. COETSIER) 30 u. 

' 
* = totaal aantal uren per_ cursus . 

vrijdag Plaats 

10-11% 

-

14-16 

10-11:Y2 

16-18 



'• ' 

-

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
I 

Burgerlijk ingenieur der textielnijverheid - 8e semester 
~ 

Nr. ~ Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

.... 
VERPLICHTE CURSUSSEN 

. ~ 

1045 Opvatting en inrichting van I I 

industriele gebouwen ...... . ...... N. (H. MULLER) 22%u. 10-11% 

1111 Mechanische bewerkingen I .......... N. (C. DEKONINCK) 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 22%u. 11%-13 
j 

1481 Organische industriele chemie A ....... N. (G. GOETHALS) 22%u. 10-11% 
-

Praktische oefeningen ............. N. (G. GOETHALS) 60 u. 14-18 I 

~ 1603 Studie textielvezels IV ............ N. (G. RAES) 22%u. 10-11% 
0\ 

I 
Praktische oefeningen ......... . ... N. (G. RAES) 60 u. 14-18 

1611 Spinnerij 11 .................. N. (G. RAES) 22%u. 8%-10 

Praktische oefeningen ............. N. (G. RAES) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

1.612 Spinnerij lil .................. N. (G. RAES) 22%u. 10-11% 

3220 Elektronische systemen en 
instrumentatie .......•......... N. (J. COLLE) 45 u. llY2-13 llYz-13 I 

Praktische oefeningen ' ............. N. (J. COLLE) 60 u. 14-18(a) 14-18(a) 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1043 Verwarming en klimat~chniek ......... N. 22%u. llYz-13 

Praktische oefenin~n . . . . . . . . . . . . . N . 30 u. 8-10 

1113 Werkplaatstechniek ..... ·~ ........ N. (C. DEKONINCK) 22%u. 8Y2-10 

Praktische oefeningen ............. N. (C. DEKONINCK) 30 u. 16-18 
. -

* = totaal aaJttal uren per cursus (a)= om de 14 dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

/ 

Leergangen 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 
metallografie ................ 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. 
partim : 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. De bouwwerken van de burgerlijke genie: 

a. partim : zeebouw, havenbouw, verdediging 
van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen .......... 

a' Praktische oefeningen ...... • ' .... 
b' partim: dammen en sluizen ....... 

__ b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 
(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

3e Proef burgerlijk bouwkundig mgenieur (Oud Regime) , ., 

Titularis maandag dinsdag _woensdag donderdag vrijdag 

' 

N. , 10-llYl (1e helft 1e sem.) 

N . ' 10-11 V2 (vanaf 2e helft le sem.) 

llYz-13(2) 
R. SENELLE +lies 

van 2Y2 uur 

F. RIESSAUW 10-11Yz(2) .; 8Yz-10(1) 

F. RIESSAUW 14Y2-18Yz(a) 10-llYl(l) 

G. TISON 11 Vz-13(1) 10-11 Yl( 2) 

G. TISON llYl-13(2) 

E. DE BEER 8V2-10 

E. DE BEER 14Y2-18Y2(2) 

. 
J. VERSCHAVE llYz-13(1 

J. VERSCHA VE 14%-181/z(l) 
. 

H. V ANDERVELDEN 11 V2-13(2) 
10-1Ph(1) 

H. VANDERVELDEN 14%-18V2(2) 
--- --- --- ----- --

(a) = om de veertien dagen 

~ 
,.-, 

-

' 
zaterdag Plaats 

Blat., 22 

Plat., 22 

. . Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 -

' Plat., 22 

\ 

Plat., 22 

Plat., 22 

I Plat., 22 

Plat., 22 
___ _ : 



~ 
0 
00 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

" Leergangen - " -

'. 

7. Berekening van constructies : 2e ~el · . . . . 

7' Praktische oefeningen " ........... 

8. De spoorwegexploitatie • --""" • ......... 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. 

11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... 

12. Machines voor het beha11delen van goederen 
(fac.) ..................... 

13. Metaalbouw (fac.) .............. 

-

\ 

-

( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

-
3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur (Oud Regime) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . 
.. 

D. V ANDEPITTE 8%-10 
10-11%(2) 

D. VANDEPITTE 10-13(1) 
14V2-18% 

E. VOORDECKER 11%-13 
. 

A. VLERICK 11 V2-B(l) 

C. DE PELSEMAEKER 8V2-10 

A. VLERICK 8%-10(1) 14V2-17.V2(1) 

J. DE RIES 45 uur/jaar 

W. SOETE 22% uur/jaar 

-

., 

-

zaterdag Plaats 
- -

Plat., 22 
-

- Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 
Aud., 3 

Plat, 22 

_Plat., 22 

- -

' 
-



F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur (Oud Regime) - ·- .. .. - ." 

.. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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 ........ N. 8Y2-10(1) 8Y2-10(2) - Plat., 22 

a' Praktische oefeningen . . . -........ N . 14-18 Technicum 

b. partim : de metallurgie der metalen 
buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM 8%-10 Plat., 22 

I b' Praktische oefeningen ........... A. VAN PETEGHEM 14%-Ï8 Technicum 

~ 
\0 

I 

c. partim : elektro-metallurgie der metalen I 
I 

buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM llVl-13(2) Technicum I 

c' Praktische oefeningen ........... A. VAN PETEGHEM 14-18(2) - Technicum 

2. Aanvullingen der metallografie . . . . . . . N . 8Y2-10(2) Technicum 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18(1) Technicum 

3. Aanvullingen der metallografie : fysische 
metaalkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11 Y2 Technicum 

3' Praktische oefeningen 
I 

14-18 Technicum . . . . . . . . . . . . N . 

4. Elektrometallurgie (deel : elektrosiderurgie) N. 10-11%(2) Technicum 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14-18 Technicum 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar ~ 

' 



. 
/ 

- FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN - ~-

"'-

3e Proef burgerlijk mètallurgisch ingenieur (Oud Regime) 

Leergangen 
. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plpats 
, ' 

'-
---, 

~ 

5. Aanvullingen der siderurgie {gieterij- en -
.walsbedrijf) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11%-13(1) Technicum 

6. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11%-13(2) Plat., 22 

8. · De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 11 V2-13(2) Plat., 22 
l 

~ -
9. De technologie, partim : inleiding tot de . 

materialenkennis (*) ............. W.SOETE 11 V2-B(l) Plat., 22 
0 

I 10. De mijnbouw, partim: kolen en -
ertsveredeling . . . • . . . . . . . · . . . . . . N. 10-11%(1) Technicum 

10' Praktische oefeningen N. ~ 15-19(1) - Technicum ....... • . .... . 
, -

11. Procesregeling .-............... A. VAN ... -CAUWENBERGHE 8%-10(1) - Plat, 22 

11' Praktische oefeningen ............ A. VAN , 

CAUWENBERGHE 60 uur/jaar Plat., 22 

12. De metallurgie, deel : lichte legeringen (fac.) N. 10-11%(2) / Plat., 22 ' 

13. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER 8Yz- 10 
; Univ., 2 .. Aud., 3 

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERI~K 8%-10( 1) 14%-17% 
(1) Plat., 22 

I 
_. 

- -
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=zie k;and. Burg. ingenieur (Oud Regime)' 



I 
~ -

' 

Leergangen -

1. De industriële elektrochemie 
partiro : industriële elektrochemie en 

.elektrochemische corrosie ........... 
2. De aanvullingen van de industriële scheikunde 

a. partiro : chemische ingenieurstechniek .. 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. partiro : petrochemische processen .... 
b' Praktische oefeningen ........... 

c. partiro : chemische reaktoren ....... 
c' Praktische oefeningen ........... 

3. De delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . . 
4. De metallurgie der metalen buiten het ijzer 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht . . . 
6. Procesregeling ................ 

6' Praktische oefeningen ............ 

7. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 
8. Ontwerp van chemische produktieëenheden 

9. Textieltechnologie (fac.) ,.- ......... 
10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. 
11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... 

(1) =eerste halfjaar 

,. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEP ÀSTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur (Oud Regime) 
t 

- -- . - -

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-.. 

F. BOSCH 87'2-10(2) Plat., 22 

G.GOETHALS 10-11~ Krijgslaan, 271 

G. GOETHALS 14-18(1) 14-18 (255 uur/jaar) 10-12% Krijgslaan, 271 

G.FROMENT . 87'2-10 Plat., 22 

G. FROMENT - 87'2-12%(2) 87'2-12%(1) Plat., 22 

G.FROMENT 10-11%(2) Plat., 22 

G. FROMENT 60 uur/jaar -· Plat., 22 

N . I 3 uur/jaar Rozier, 44 

N. 10-llVz(l Technicum 

P.KLUYSKENS 11%-13(2) Plat., 22 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 87'2-10(1) ·Plat., 22 

A. VAN ~ ~ 

CAUWENBERGHE 60 uur/jaar Plat., 22 

A. VLERICK 117'2-13(1) Plat., 22 

G. FROMENT 11%-13(2) Plat., 22 

G. RAES - 10-11%(2) Plat., 22 

C. DE PELSEMAEKER - 8%- 10 Univ .. 1 2 I Aud., 3 

A. VLERICK 87'2-10(1) 147'2-17% 
(1) Plat., 22 

(2) = tweed.e halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 
-

Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
\ 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richting A (sterkstroom) en 

1 B (zwakstroom) 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie .. 
en de metallografie 

partim : de algemene metallurgie en de -siderurgie . . . . . . . . . . . . ..._ ..... N . lü-11%(c) (11 ~uur/jaar) Plat., 22 

~ 
~ 

partim : de metallografie .......... N. lü-ll%(a) (33* uur/jaar) Plat., 22 
N 

I 2. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK llVl-13(1) Plat., 22 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

a. partim : verlichtingstechniek ....... J. VAN BLADEL 8V2-!0(2) Technicum 

a' Praktische oefeningen J. VAN BLADEL (45 uur/jaar) 14V2-18% ~ ... ...... .. . 
(la) Technicum 

11. Verplichte leergangen voor de richting -- - : 

A (sterkstroom) 

4. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

a. partim : elektrische machines .. H. DE JONG (22% uur/jaar) 
(aanvullingen) lü-l1V2 Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ............ H.DEJONG 14V2- 18% 
(1) -

Technicum 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen (c) = le helft le halfjaar (d) = vanaf 2e helft le halfjaar 



F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) - --

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4. De elektriciteit ~n toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus) 

a. partim : bouw en berekening van de 
elektrische machines ........... H.DEJONG 11'12-13 Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ........... H. DE JONG 14'!2-18V2 14'!2-18Y2 
i 

(la) (2a) Technicum 

b. partim : centrales, netten en elektrische 
traktie .................. C. VAN KERCKHOVEN 1Q-13(2) Plat., 22 

J b' Praktische oefeningen .... · ........ C. VAN KERCKHOVEN 14'!2-18V2 --
~ - (2) Plat., 22 
w 
I 

c. partim : beveiliging van netten ...... J. WILLEMS 8'12-10(2) Plat., 22 

c' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 12 uur/jaar Plat., 22 

d. partim : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................ J. WILLEMS . , 1Q-11 '12(2) 8'12-10(2) Plat., 22 

d' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 
14-18(2) Plat., 22 

" 111. Verplichte leergangen voor de richting 
B (zwakstroom) 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11'12-13(2) Plat., 22 

5. De spoorwegexploitatie ... . ........ E. VOORDECKER llVl-13(2) Plat., 22 

6. ·De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus). 
a. partim : straling (3e deel) ......... J. VAN BLADEL 8'12-10(1) Technicum 

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

(1) = eerste halfjaar (2) :;:: tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen 



f 

·' ~ 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

' 
3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

I 

' a' Praktische oefeningen - 14%-18% ........... J. VAN-BLADEL 
(1) Technicum 

-- b. partim : elektronische schakelingen ( 45 uur/jaar,) 
(2e deel) ................. M. VANWORMHOUDT 8V2-10(l) Plat., 22 

b' Praktische oefeningen .. · ......... M.VANWORMHOUDT 14Y2-18%(1) Technicum 

IV. Facultatieve cursussen gemeenscháppelijk 
voor de richtingen A (sterkstroom) en '. ~ -
B (zwakstroom) -· .-

~ - 1. De textieltechnologie ............ G. RAES 10-11 Yz(2) Technicum 
~ 

I 
2. Handels- en nijverheidsboekhouding : Univ., 2 

/ 
handels- eft nijverheidsleet .......... C. DE PELSEMAEKER . 8Yz- 10 . Aud., 3 

3. Inleiding tot· industriëel beheer ....... A. VLERièK 8V2-10(1) 14V2-17Ih. 
(1) ,- Plat., 22 

V. Keuzecursussen 
" 

zie pp. 415 t.e.m. 417 
.._, 

- -
r 

.. .. I • - - ' -

-
-

-
•< 

-

· ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



I 
~ -VI 

- / \ 

FACULTEITVAN DE roEGEPASTE WETENSCHAPPEN I 

Keuz~cursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 

-
Leergangen Titularis . 

Uit de hierondervermelde keuzecursussen moeten 
de studenten in de richting A (sterkstroom) ten --
minste · zoveel cursussen kiezen zodat de totale ' I -' 
duur 112% uur theorie bedraagt. De duur van de 

- ' gekozen cursussen· in de richting B (zwakstroom) 
moet 202% uur theorie bedragen \ 

I. Gemeenschappelijke keuzecursussen voor de 
richting A (sterkstroom) en B (zwakstroom) · 

l.De spoorwegexploitatie (aanvullingen) E. VOORDECKER 22% uur/jaar 
... - . . . . . 

2. Verwarming en klima-techniek ......... N. ~ 22% uur/jaar 

3. Lastechniek ........ . . . • .... . .. W. SOETE ' 22% uur/jaar -

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 
" 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 22% uur/jaar 

7.Het gelxuik van rekenmachines in de A. VAN ' 
regeltechniek ................. CAUWENBERGHE 22Vz uur/jaar 

- , 

Plaats 

~ 

-.. 

Plat., 22 

Plat., 22. 

Plat., 22 

-

Plat., 22 

Plat., 22 i 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 

-
Leergangen Titularis 

·, Plaats 
- - . -- - - ---- - - -. .. 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan in -
de nijverheid (grondige cursus), 
partim: elektronische schakelingen (le deel) M.VANWORMHOUDT 22% uur/jaar Plat., 22 

111. Keuzecursussen voor de richting B 
(zwakstroom) . . · . 

6. Elektrotherm ie ............... F. BOSCH maandag: 11%-13(1) Plat., 22 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, -

~ 
a. partim : industriële elektrische metingen J. COLLE 22V2 uur/jaar Plat., 22 -0\ a' Praktische oefeningen ........... J. COLLE 30 uur/jaar Technicum 

I b. partiro : elektrische machines, -
aanvullingen ................ H.DEJONG 67% uur/jaar Plat., 22 

b' Praktische oefeningen ........... H.DEJONG 90 uur/jaar Technicum 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus)·, 
a. partiro : bouw en berekening van de 

elektrische machines ........... H.DEJONG 45 uur/jaar Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ........... H.DEJONG - - ·-- 60 uur/jaar Technicum 

b. partiro : statistische communicatieleer .. M. VANWORMHOUDT 45 uur/jaar Plat., 22 

c. partim : interne elektronica ........ M.VANWORMHOUDT 45 uur/jaar Plat., 22 

d. partiro : elektronische meetmethodes en 
systemen ................. J. GOLLE 45 uur/jaar Plat., 22 

e. partiro : elektrische terugkoppelings-
systemen ................. I. WILLEMS 45 uur/jaar Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 

-. 
Leergangen Titularis Plaats 

, 
f. partim : Veldtheorie A, grondig elektro-

I 
magnetisme ................. J. VAN BLADEL 45 uur/jaar Technicum 

I 
g. partim : veldtheorie B, relativiteit ..... J. VAN BLADEL 22Vz uur/jaar Technicum 

h. partim : netwerksynthese . . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL 45 uur/jaar Technicum, 

I 

-

I 1.. 
I ~ 
I -· 
I 

-....J 

~ I 

' . 
~ 

t 
I 

' 

~ 

I 



-
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENS-cHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN I 

, . 3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur (Oud Regime) 
-

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING .. 11V2-13(2) Plat., 22 
- -

1' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 11%-13(2) 8%-10(2) 
14%·18% 14%-18% 

(2~ (2) Technicum 

2. De turbomachines .............. H. SOMERLING 1ü-11 Vl(l) Plat., 22 

2' Praktische oefeningen H. SOMERLING 10-11%(1) 14%:·18% ' ............. 
. (1) Technicum 

~ 3. De gastrubines ................ H. SOMERLING . 10-11Y2(1) Technicum -00 

I 
3' Praktische oefeningen . ........... H. SOMERLING 8Vz-10(1) Technicum 

4. De koeltechniek ...... •" . . ....... H. SOMERLING 1ü-llY1(1) Technicum 

5. De vliegtuigmotoren . . ............ H. SOMERLING 8Vz-10(2) Tech~icum 

6. De sterkteleer met betrekking tot de . 
machine bouw ................ R.DECHAENE 8Vz-10(1) Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ......... ·-.. R.DECHAENE 11%-13(1) 1ü-11Vl(l) ·- Plat., 22 14-17(1a) 

7. De mechanische trillingen . . . . . . . . . .. 1. DE RIES . 8Yz-10(1) Plat., 22 
-

7' Praktische oefeningen ............ 1. DE RIES 14~18% 
(1) Technicum 

8. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11Vz-13(2) Plat., 22 

. ' 

-

-(1) =eerste halfjaar, (2) =tweede halfjaar 



I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

.. 3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur (Oud Regime) .... 

-· , 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plmlts -
9. De aanvullingen van de elektriciteit en f 

toepassingen ervan in de nijverheid : -
elektrische machines · . . . . . . . . . . . . . H.DEJONG 11Yl-13 Plat., 22 

9• Praktische oefening_en ............ H.DEJONG \ 14Yl-17Y2 
(1) (a) Plat .• 22 

10. De textieltechnologie ............ G. RAES 10-11%(2) Plat., 22 
.. 

11. Machines voor het behandelen van ........ 

goederen . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . J. DE RIES 11 Yl-13(1) 8Yz-10(2) Plat., 22 

~ 12. De staat- en sociale huishoudkunde ..... - A. VLERICK 11Yl-13(1) Plat., 22 
\0 

I 13. Centrales, netten, elektrische 
traktie .............. ...... C..-VAN KERCKHOVEN 1(}.13(2) Plat., 22 

13 • Praktische oefeningen ............ C. VAN KERCKHOVEN 14%.18Yl(2) 22% uur/jaar Technicum 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Y2-10 Univ .• 2 
Aud .• 3 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8Y2-10(l) 14Yl-17% 
(1) - Plat, 22 -

16. Metaalbouw (fac.) .............. W. SOETE 22% uur/jaar Technicum 

. 

-
: ., 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen 



-· -
! 

I 

! FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE-SCHOLEN 
I 

I -
_ 3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud Regime) 

I 

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

~- --- ·-·-

l I. VERPLICHTE CURSUSSEN : -
1. De elektr~metallurgie, partim .: 

I elektro-thermie 
I 

............... F. BOSCH 11%-13(1 Plat., 22 

I - _,_ 
2. De algemene metallurgie en de siderurgie, 

de metallografie 
- . ............... -

partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . ! 10-11% (le helft 1e sem.) Plat., 22 

- (45 uur/jaar) 
partim : de metallografie . . . . . . . . . . N . 10-11% (vanaf 2e. helft 1e sem.) Plat., 22 

I ~ 

~ 3. De gasturbines ................ H. SOMERLING 10-11%(1) Technicum 
N 
0 4. De koeltechniek H. SOMERLING . 10-111/z(l) Technicum 
I 

. . . . . . . . . . . . . . . 
5. De zuigermachines . . · . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 11Yz-13(2) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14Yz-181/z 
(2) Technicum 

6. De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8Yz-10(1) Plat., 22 

~ 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS - 11Yz-13(2) Plat., 22 

8. De turbomachines .............. H. SOMERLING 10-11%(1) 
'-

Plat., 22 

8' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18% 
(1) Technicum 

9. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8Yz-10(1) Plat., 22 

·-
.. 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCflAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

I 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud ~egime) 
---

-- -
Leergangen Titularis maamiag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' -
10. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) Plat., 22 

11. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid 
a. partim : elektrische machines, 

aanvullingen . . . . . . . . . . . . . . . . H.DEJONG 10-11% (67% uur/twee jaar) Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ............ H.DEJONG 14%-18% I ~ 

(1) (90 uur/twee jaar) Technicum 

12. De elektriciteit en toepassingen ervan in 

~ 
de nijverheid (grondige cursus), 

...... a. partim : bouw en berekening van 
I elektrische machines ............ H.DEJONG 

.. 
11%-13 Plateaustr., 22 

' ..-
I a' Praktische oefeningen H.DEJONG 14%-18% 14%-18% 
I 

........... 
(la) (2a) Technicum 

~ 

b. partim : centrales, netten, elektrische 
· traktie .................. C. VAN KERCKHOVEN lQ-13(2) I Plateaustr., 22 

. b' Praktische oefeningen .. .......... C. VAN KERCKHOVEN 14%-18% 
(2) Plateaustr., 22 

c. partim : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................. J. WILLEMS 10-11 %(2) 8Vz-10(2} 

c' Praktische oefeningen .. . . . . . . . . . . J. WILLEMS 
' 14-18(2) 

13. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER 8V2- 10 . I Univ., 2 .. Aud., 3 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar · (a) = afwisselend 



-. 

· FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN . 
! 3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ing~nieur (Oud Regime) 

~-
~ 

' I 

I Leergangen . - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I " 

~ 

' 

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) ..... A. VLERICK ",. 8%.-10(1) 14%-17% . . (1) Plateaustr., 22 

' 15. Machines voor het behandelen van goederen 

i - Platea"ustr., 22 (fac.) .................... J. DE RIES 8%-10 

11. Tenminste één cursus te kiezen onder de 
volgende (doch met minimumduur: 45 uur . 

I 
theorie) 

1. De ~extieltechnologie G. RAES 10-11 %(2) Plateaustr., 22 
~ 

............ 
N 
N 2. De spoorwegexploitatie E. VOORDECKER 11%-13 Plateaustr., 22 
I 

........... 
/, 

I 3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
partim : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 11%-13(2) Plateaustr., 22 

4. V oertuigtechniek I . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10 (1) : . Technicum 

5. V oertuigtechniek 11 . . . . . . . . . . . . . N . 8V1-10 (2) Technicum 

6. Produktiebeheer ............... H. MULLER 8%-10(2) (30 uur/jaar) Plateaustr., 22 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige eursus), -

t 
partiro : beveiliging van netten J. WILLEMS 8%-10(2) - Plat., 22 ....... 

7' Praktische oefeningen J. WILLEMS ' 12 uur/jaar Technicum ............ 
8. De elektriciteit en toepassingen ervan in ' ' 

de nijverheid, partiro : beveiliging van 
I 

' netten .................... N. 13% uur/jaar Plat., 22 

lil. 6 J. ~~ "~~ lt d Lllllf"';,..f'!.,. - - - -- -
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. ' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

- ~ 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur (Oud Regime) 
, \ 

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De theorie van het schip : 3e deel, partiro : 
sturen, golven en scheepsbewegingen .... V. FERDINANDE 10-11 %(1) 

1' Praktische oefeningen 
.. 

V. FERDI_NANDE 8Yz-12% ............ 
2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, . .. -partiro : scheepsbouwkunde (sterkte en 

trillingen . . . . : . . . . . . . . . . . . . . J. NIBBERING . 
2' Praktische oefeningen ............. J. NIBBERING 14Yz-18% 

~ 
.. (1) (240 uur/drie jaar) 

3. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING ~ 11Yz-13(2) 

3' Praktische oefeningen ............. H. SOMERLING 14Yz-18% 14Yz-18% 
(2) (2) 

4. Opvatting en inrichting van 
industriële gebouwen ............. H. MULLER 8Yz-10(1) 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKEN~ 11%-13(2) 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : -
elektrische machines ............ . H.DEJONG 11 Yz-13 

6' Praktische oefeningen .... · ........ H. DE JONG 
' 

14%-18% 
(3) 

7. De aanvullingen van de hydraulica . . . . . . G. TISON 11 Yz-13(1) 

7' Praktische oefeningen ............. G. TISON 11Yz-13(2) 

8. Berekening van constructies : 2e deel .... D. V ANDEPITTE 8Yz-10 
- 10-11 Yz(2) 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

- -

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Yz-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

. Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

r 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
- --

8' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-18% 
(3) (165 uur/jaar) 

9. De turbomachines .............. H. SOMERLING 10-11%(1) 

9' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18% 
(1) 

10. De aanvullingen van de metallografie, 
2e deel : fysische metaalkunde . . . . . . . N . 11%-13(1) 

10' Praktische oefeningen ............ N. 8Y:l-10(1) 

11. De gasturbines ................ H. SOMERLING 10-11 %(1) 

12. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11%(1) 

13. Scheepswerktuigkunde C. VAN AKEN - 8%-10(1) ........... 
10-11%(2) 

13' Praktische oefeningen ...... , ...... C. VAN AKEN 14%-18% 
(3) -

-14. De staat- en sociale huishoudkunde - - 11%-13(1) ..... A. VLERICK 

15. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%- 10 

16. Inleiding tot industrieel beheer (fac_) ••• 0 A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17% 
(1) 

17. Machines voor het behandelen van -
goederen (fac.) ............... J. DE RIES 8%-10 

18. Metaalbouw (fac.) .............. w:soETE 22% uur/jaar 

(1) = 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 
Aud., 3 

Plat., 22 

Plat., 22 

~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur-architect (Oud Regime) 
- .. -

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' Praktisch~ oefeningen ........... ·. L. HENDRICKX (75 uur/jaar) 

2. De beroepspraktijk en de deontologie . . . . N . llV2-13 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8%-13 
14%-18V:z 10-12V:z 14%-18V:z 

3. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 11V2-13(2) 

4. De berekening van het gewapend beton en 
... 

(67% uur/twee jaar) 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-11V2(2) 8V:z-10(1) 

4' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW - (1427'2 uur/twee jaar) . 14V:z-18V:z 
(a) 

.. 

5. Berekening van constructies : 2e deel .... D. V ANDEPITTE 8V2-10 
\ 10-117'2(2) 

5' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14V2-18V:z (165 uur/jaar) 

6. Bouwrecht ................... R. SENELLE 10-11V2(1) 11V2-13(2) 

7. De staat- en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK 11%-13(1) 

8. Funderingstechniek .............. E. DE BEER 8V2-10 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen 

•. 

.. - -:: -- :: -

zaterdag Plaats 

9V2-11(1) 
87'2-10(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 (Oud Regime) 
.. 

., 
/ 

Leergangen Titularis maamlag 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 -
siderurgie ................... N. 

! 
10-11% (1e helft 1e sem.) Plat., 22 

( 45 uur/jaar) 
partim : de metallografie . . . . . . . . . . N . 10-11% (vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 -

11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER - 8Y2-10 I Univ., 2 .. ~ !• Alrd., 3 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17% 
(1) Plat., 22 

13. Machines voor het behandelen van goederen 
I 

(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 U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. VAN RISSEGHEM ... 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. 428 en 429 . 
2. De cursussen van de licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. p. 203 en 204 
3. Andere aan de Universiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, -

de promotor van het eindejaarswerk gehoord. 

-
(1) = eerste halfjaar . 
(2) = t~eede halfjaar .. L h -... 

~ 

' 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur der textiehtijverheid (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1 

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 d~ metalen buiten het ijzer N. 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%(1) 

5' Praktische oefeningen ............ G.RAES 14%-18% 14Y2-18% 14%-18% 

6 . De bijzondere technologie van het appreteren, 
~ 

partim: mechanische methodes ....... G. RAES 10-11%(1) 
partim : scheikundige methodes ....... G.GOETHALS 8V2-10(l) 

7. De technologie, partim : lastechniek · .... W.SOETE 11%-13(2) 
-8. De technologie, partim : inleiding_ tot de 
~ 

materialenkennis (*) ............. W.SOETE 11Y2-B(l) 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11%-13(1) 

10. De technische thermodynamica (*) . . . . . N . 22% uur/jaar 

1 0' Praktische oefeningen(*) . . . . . . . . . . . N. 30 uur/jaar 

11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Y2-10 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8Y2-10(l) 14Y2-17% 
(1) 

,. 

. 
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

-· 

zaterdag Plaats 

~.,r...... . 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 / Aud., 3 • 

Plat., 22 
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Leergangen 

- -

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
fysica van de geïoniseerde toestand .. 

2. De beginselen van het nijverheids-
recht .................. 

3. De staat- en sociale huishoudkunde .. 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 

Richting A: Kermvetenschappen 

1. De uitwisseling van de materie 
tussen fazen .............. 

1' Praktische oefeningen ......... 

2. Grondige algemene natuurkunde, 
a. partim : kernfysische 

verschijnselert . . . . . . . . . . . . 

b. partim : kernfysische methoden ... 

b' Praktische oefeningen ........ 

3. De technologie der reactormaterialen 

4. Inwendige bouw van kernreactoren .. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCI'APPEN 

3e Proef natuur~undig ingenieur (Oud Regime) 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--- - - - - - - - -~ . --
- I 

P. MORTIER 45 u. 10-11 Vz Rozier, 44 

-. 

P. KLUYSKENS 22% u. 11 Vz-13(2) Plat., 22 

A. VLERICK 22V2 u. - 11'/z-13(1) Plat., 22 

G. GOETHALS 45 u. 10-11 Vz(l) 8Vl-10(1) Plat., 22 

G. GOETHALS 60u. 14-18(2) Plat., 22 

Proeftuinstr., 86 
A.DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W . 

A.DERUYTTER 45 u. 10-11 Y2 Proeftuinstr., 86 
I.N:w. 

A.DERUYTTER 60u. 

F.BOSCH 22Vl u. 10-11 Vl(l) Plat., 22 

F. VAN-
MASSENHOVE 22Vl u. Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
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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 van 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 aantal uren per cursus 

F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef natuurkundig ingenieur (Oud Regime) -
~ 

Titularis· (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. Plat., 22 

W. SOETE 11~u. 

F. RIESSAUW 11~u. 

F. VAN-
. MASSENHOVE 45 u . 

F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

H. SOMERLING 45 u. 8V2-10 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% I. N.W. 

Proeftuinstr., 86 
A.DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W. 

A.DERUYTTER 60u. 

N . 45 u. 10-11% Technicum 

M.VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8%-10(2) 1 Ph-13(1) Plat., 22 

-------

(1) = eerste halfJaar (2) = tweede halfjaar 
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Leergangen . 
4. Praktische oefeningen ......... 

I 

. Richting C :Elektronica -
1. De elektronica ............. 

1' Praktische oefeningen · ".. ......... 

2. De lichttechniek ............ 
~ 

3. Aanvullingen van de regel techniek .. ... . 

111. CURSUS AL DAN NIET TE VOLGEN 

1. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde, partiro : lage energie 
kernfysica ............... 

IV. FACULTATIEVE CURSUSSEN 

1. Handels- en nijverheidsboekhouden .. 

2. Inleiding tot industrieel beheer . . . . . 

. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

-

FACULTEIT V A]\T JlF TP.FGFPASTF WETFNSCfJ APPFN 

3e Proef natuurkundig ingenieur (Oud Regime) 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 

M. VAN- -
WORMHOUDT 60 u. 8Ïh-12Vz( 2) Technicum 

M. VAN-
WORMHOUDT 4_5 u. 8V2-10(2) 11 Ih-13(1) Plat., 22 

M. VAN-
WOR,MHOUDT 60 u. 8%-12%.( 2) Technicum 

I. VAN BLADEL 22V2 u. 10-11 V2(1) Plat., 22 

A. VAN-
CAUWENBERGHE 22V2 u. 8Ih-10(1) Plat., 22 

, 
~ 

- I 
/ 

I 
P. PHARISEAU 22V2 u. 14-15V2(2) Krijgslaan, 271 

-
"' 1 -C.DE I 

Univ., 2 

PELSEMAEKER 45 u. 8V2-1 0 Aud., 3 . . . 
A. VLERICK 67Y2 u. 8V2-10 14V2-17Ih -

(1) (1) -. Plat., 22 -

I 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEIT 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. GEMEE-NSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. De aerodynamica .............. G. TISON 22% uur/jaar 

2. De aanvullingen van de beschrijving der - -
werktuigen ................. H. SOMERLING 45 ·uur/jaar 

3. De grondige studie der zuigermotoren .... N. - 22% uur/Jaar 

4. Elektrische tractie .............. N. (J. WILLEMS) 22% uur 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 

. 7. voertuigtechniek . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur theorie en 120 uur oefeningen/jaar 

8. Vliegtuigbouw ................ 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 Inleiding tot industrieel beheer . . . . . . . . A. VLERICK 22Yz uur theorie en 22% uur oefeningen/jaar 

13 . .Yerkeersonderzoek in verband met 
ruimtelijke planning ............. L. HENDRICKX 45 uur/jaar 

14. Handels- en zeevaartrecht, partim : begin- -
selen van vervoerwetgeving en zeevaartrecht . S. FREDERICQ 22% uur/jaar 

15. Verkeerseconomie .............. J. DENDUYVER 45 uur/jaar 

. 
' 

. 
"· -

·1 zaterdag Plaats 

-: 

-
! 

i 

I 

-
.. 

F 

-· 
I 

·' 
I -· 

-· 

;· 

-
I 



~ 
w 
N 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek 

-- Leergangen Titularis maandag i dinlillag I woenrdag Jaonderdag I vrijdag I zaterdag 
- - -

-

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1. De aanvullingen van de metallografie : 
fysische metaalkunde . . . . . . . . . . . . N . 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

2. a. Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek CAUWENBERGHE I 22% uur/jaar ............... 

b. Wiskundige beleidstechnieken ...... H.MULLER 45 uur/jaar 

I 

-- .. - - - . - -
-

• ,.,. 

Plaats 
--·-· 

--

-

. 
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~ F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen aardkundig ingenieur --

. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De aanvullingen der toegepaste aardkunde .. W. DE BREUCK 81/z-10 
10-11 %(2) 

1' Praktische oefeningen ............. W. D.E BREUCK 10-11 Vz(l) . 14Vz-18Vz 
{1) 

2. De fysische aardrijkskunde en aardkunde . . . N . 221/z uur gedurende het 1e semester 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 221/z uur gedurende het 1e semester 

3. De hydrologie ................ . N. 221/z uur gedurende het 2e semester 

4. De petrografie en petrologie . . .. . . . . . . . N . 221/z uur gedurende het 2e semester 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N . 221/z uur gedurende het 1e semester 

5. ·Bouwwerken van de burgerlijke genie ...... E. DE BEER 11 Vz-13(1) 

6. D.e paleontologie ............... J. DE HEINZELIN 11Vz-13 

6' Praktische oefeningen ..... . ....... J. DE HEINZELIN 30 uur/jaar 

7. Mijnbouw (3) .................. H. VAN KERCKHOVEN • 10-13 

7' Praktische oefeningen (3) ........... H. VAN KERCKHOVEN 

-

.. 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =alleen te volgen door burgerlijk bouwkundig ingenieur 

--

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

, Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

81/z-121/z 
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·- FACULTEIT VAN OE TOFGEPASTE l'TETENSCflAPPEN_- SPF.CIALE SCP.0LFN 

c 
Enig examen itTgenieur in de nucleaire wetenschappen 

~ 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag - ,. 
~ 

~ 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. Technische kernfysica F. VAN-
, ......... 

MASSENHOVE 45 u. 

1' Praktische oefeningen ......... F. VAN- -
MASSENHOVE 3_0 u. 

2. Neutronica van de kernreactor ..... F. VAN-
MASSENHOVE 22'h u. 

3. Veiligheid en stralingsafscherrning ... 0. SEGAERT 22% u. 

3' Praktische oefeningen ......... 0. SEGAERT ' 15 u. 

4. Bedrijfsinstrumentatie en bediening F. VAN-
vankernreactoren . . . . . . . . . . . MASSENHOVE 22% u. / . 

' 
4' Praktische oefeningen ......... F. VAN-

MASSENHOVE 30 u. 

5. Technische evaluatie van kerncentrales . F. VAN- -
:MASSENHOVE . 22% u. 

, 

6. Theorie van de kernreactor .. . • .... F. VAN-
MASSENHOVE 45 u. 

6' Praktische oefeningen ......... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

7. De regeling van kernreactoren en A. VAN 
kerncentrales (le deel) ......... CADWENBERG HE 22% u. 

7' Praktische oefeningen ......... A. VAN 14%-18% 
CA UWENBERG HE (2) 

(*) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 

: 

zaterdag Plaats _ 

--

'· 

- --

~ 

- ' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 



+:>. 
w 
V'l 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
\ 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen . 
-

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
~ 

~ 

8. Technologie van de reactormaterialen .. F. BOSCH 81/2-10(1) 

9. Speciale metallurgie ........... A. VAN PETEGHEM 81/2:"10(2) 

10. Inwendige bouw van kernreactoren ... F: VAN-
MASSENHOVt 22Yz u. 

1 0' Praktische oefeningen 0 •••• 0 0 0 • • F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

11 . Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : metalen constructie ....... W.SOETE 11~ u. ~ 

12. Uitwendige bouw van kernreactoren, .. 
partim : betonconstructie 0 ••••••• F. RIESSAUW ll~u. 

11. BIJ ZONDERE éURSUSSEN 
Groep I 

J 
13. Industriële bereidingen van radio-

actieve stoffen • 0 ••••••• 0 0 ••• F. BOSCH 10-11Yz(2) 

13' Praktische oefeningen ••••••••• 0 F. BOSCH 14-18 

14. Elementaire begrippen van de 
inwendige bouw van de stof ....... W. DEKEYSER 8Yz-10 

14' Praktische oefeningen .......... W.DEKEYSER 15-16 

15. Bijzondere scheidingsmetboden in verband ~ 

met de tracertechnieken • 0 ••••• 0. J. HOSTE 8Yz-10(1) 

15' Praktische oefeningen .......... J. HOSTE 60 u. 

16. Praktische oefeningen over nr. 10 .... A. VAN PETEGHEM 15-18(2) 

Groep 11 -13. Warmte-overdracht I • • • • • 0 •••• N . 8Yz-10 (1) . 
L__ ___ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per jaar 

... 
~ 

. . 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

' Technicum 

~ Plat., 22 
,~ 

Plat., 22 

; 

" ' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 
~ 

I Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat. ; 22 

Technicum 

Technicum 



+:>. w 
0\ 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPP~N- SPECIALE SCHOLEN 

I Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
~ - - - .. ~ --- - --

1 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 120 u 

14. De regeling van de kernreactoren en A. VAN 
kerncentrales (2e deel) ........ -· . CAUWENBERGHE 227'2 u 

". 
15. Warmte-overdracht 111 N. - 22Yz u .......... 

Groep I: burgerlijk scheikundig en burgerlijk metaalkundig ingenieur. 
Groep 11: burgerlijk werktuigkundig, burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur en overeenstemmende 

wetenschappelijke graden. -

-

- - - - -- --, 
' 

(*) = totaal aantal uren per jaar 

Plaats 
-. -

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

-· 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 
-

Nr. Leergangen Titularis * moapdagl dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdag 

1650 Theorie van het schip I ............ N. (V. FERDINANDE) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (V. FERDINANDE) 30 u. 

1651 Theorie van het schip 11 ............ N. (V. FERDINANDE) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (V. FERDINANDE) 60 u. 

1652 Theorie van het schip 111 ........... N. (V. FERDINANDE) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (V. FERDINANDE) 120 u. 

1653 Theorie van het schip IV ........... N. (V. FERDINANDE) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (V. FERDINANDE) 30 u. 

1660 Scheepsbouwkunde J ............. N. (J. NIBBERING) 22% u. 
, 

Prak!ïsche oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60u. ... 
1661 Scheepsbouwkunde 11 ............. N. (J. NIBBERING) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60u. 

1662 Scheepsbouwkunde 111 ............ N. (J. NIBBERING) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. NIBBERING) 60u. 

1663 Scheepsbouwkunde IV ............ N. (J. NIBBERING) 22%u. 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . N. (J. NIBBERING) . 60 u. 

1143 Scheepswerktuigkunde ............ N. (C. VAN AKEN) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (C. VAN AKEN) 60 u. 

2651 Elektriciteit in de scheepsbouw ........ N. (H. DE JONG) 22% u. 

* = totaal aantal uren per cursus 

-
Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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' F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

"-' Enig examen elektrotechnisch ingenieur 
) 

~ 

'. 
nuzondag I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdog Nr. 

r 

Leergangen Titularis * 
- , 

- --
I. Gemeenschappelijke cursussen .~ 

.-

1240 Elektrische machines I .............. N. (H. DE JONG) 45 u. 

Praktische oefeningen - N. (H. DE JONG) 60u. \ .............. , 

1241 Elektrische machines II . . . . . . . . . . . . N. (H. DE JONG) 22% u \ . 
Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JO~G) 30 u. 

1201 Dynamica van elektrische systemen N. (J. WILLEMS) 45 u. .. , . : ...... 
Praktische oefeningen . . . . . . • . . . . . . . N. (I. WILLEMS) 60 u. 

IL Bijzondere cursussen - ' Richting A : Sterkstroom "" 
1203 Industriële elektrische metingen N. (J. COLLE) 22% u I . . · ....... ~ 

Praktische oefeningen .............. N. (J. COLLE) 30u. . 
1242 Elektrische machines III ............ N. '(H. DE JONG) 22% u 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 30u. '-

1243 Elektrische machines IV . . . . . . . . . • . . N. (H. DE JONG) 45 u. .. 
Praktische oefeningen .............. N. (H. DE JONG) 60 u. .... ' .. . 

1233 Elektrische centrales ............. C. VAN 
KERCKHOVEN 45 u. 

I 

Praktische oefeningen .............. C. VAN -
KERCKHOVEN 22% u -.. 

1234 Aanvullingen elektrische centrales . . . . . •. C. VAN 
KERCKHOVEN 22% u 

Praktische oefeningen ............. C. VAN 
KERCKHOVEN 15 u. -

----

* = totaal aantal uren per cursus 

-

-
Plaats 

-

... 

: 



~ 
VJ 
\0 

I 

- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

r 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Nr. Leergangen . . Titularis * . m111mdog I· din!ldog l woensdag I donderdog I· vrijdog 

1231 Regeling, sturing, exploitatie van netten .. N. (J. WILLEMS 45 u-. , 

Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 60 u. 

1230 Berekening van sterkstroomnetten ..... N. (J. WILLEMS) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 30 u. 

2231 Beveiliging van elektrische netten ....... N. (J. WILLEMS) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (J. WILLEMS) 30 u. -
2241 Bouw en berekening van elektrische machines . N. (H. DE JONG) 45 u. -

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 60 u. 
~ 

3220 Elektronische systemen en instrumentatie . . . N. (J. COLLE) 45 u. r 

Praktische oefeningen ............... . N. (J. COLLE) 60 u. 
~ . 

2240 Elektro thermie ................ N. (F. BOSCH) 22%u 
, . 

~ . 
Richting B: Zwakstroom 

1211 Straling I ................... N. (J. VAN BLADEL) 45 u. l 

Praktisëhe oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 60 u. 

1212 Straling 11 ................... N. (J. VAN BLADEL) 22Yz u 
, 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 30 u. _, 
1213 Straling 111 .................. N. (J. VAN BLADEL) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 60 u. 
----

* = totaal aantal uren per cursus 

-

Plaats 

.... 

-



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
-

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

N;. 
ç 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I Leergangen Titularis * vrijdag Plaats 
- - - - .. 

-1220 Elektronica I ................. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30 u. 

1221 . Elektronika 11 ................. N. (M. VAN- -
WORMHOUDT) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 90u. 

~ 

~ 
I 

1215 Lichttechnologie A .... ........... N. (J. VAN BLADEL) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (J. VAN BLADEL) 30 u. 

2260 Het gebruik van rekenmachines N. (A. VAN 
in de regeltechniek .............. CA UWENBERG HE) 22Y2 u 

1202 Fundamentele elektrische metingen ...... N. (J. COLLE) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (1. COLLE) 90 u. 

1280 Inleiding tót de communicatietechniek .... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (M. VAN- - -WORMHOUDT) 60 u. 

1250 Elektrische eigenschappen van materialen ... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 22% u 

Praktische oefeningen .. ~ .......... N. (M. VAN-
WORMHOUDT) 30 u. 

1204 Circuittheorie ................. N. (J. VAN BLADEL) 22%u 

Praktische oefeningen ............. N. (1. VAN BLADEL) 30 u. 

* = totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 
--- --

Nr. Leergangen Titularis * maandog I· dinsdag I woensdag I doirdmiog I vrijdog 
-

Richting C: Elektrothermie 
en elektrochemie 

0000 Aanvullingen van de elektrothermie, 
partim : van de elektrometallurgie ...... N. (F. BOSCH) 45· u. 

-
Praktische oefeningen 120 u. 

,. ............. N. (F. BOSCH) 

0000 De aanvullingen van de elektrochemie . . . _ . N. (F. BOSCH) 45 u. I 

1513 Elektrosiderurgie . . . . . . . . . . . . .. . . N . 22V2 u. 
-1503 Non-ferro elektrometallurgie N. (A. VAN 

en corrosie .................. PETEGHEM) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (A. VAN 
PETEGHEM) 60 -u. 

1233 Elektrische centrales ............. C. VAN 
KERCKHOVEN 45 u. 

Praktische oefeningen ............. C. VAN 
KERCKHOVEN 22V2 u. 

1203 Industriele elektrische metingen ........ N. (J. COLLE) 22V2 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 30 u. 

1242 Elektrische machines lil . . . . . . . . . . . . N. (H. DE JONG) 22V2 u. 

Praktische oefeningen ..... • ........ N. (H. DE JONG) 30 u. 

1243 Elektrische machines IV . . . . . . . . . . . . N. (H. DE JONG) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (H. DE JONG) 60 u. 

3220 . Elektronische systemen en 
instrumentatie ........ ; ........ N. (J. COLLE) 45 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (J. COLLE) 60 u. 

* = totaal aantal uren per cursus 

-- ·--

Plaats 

I 



F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
I 

I 

- j - Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

J 
~ 

' 

., 

Leergangen " Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag _vrijdag zaterdag Plaats I - : -
' .. 
I I ' 
I - -

I. VERPLICHTE CURSUSSEN -
1. Interne elektronica M.VANWORMHOUDT SVl-10 .. . . . . . . . . . . . . . ~ 

I 

2. Statistische communiqttieleer ........ M.VANWORMHOUDT UV:z-13 ' -
3. Elektronische meetmethodes en systemen .. J. COLLE 8V:z-10 

' 

4. Elektrische terugkoppelin~ssystemen .... J. WILLEMS llV:z-13 (2) 1 (}.11 V1( 2) - ,..!. 

I 
.,J:.. 5. Veldtheorie : , . 

.,J:.. (le deel) J. VAN BLADEL 14V2-16 -
tv ............. · ...... 
I (2e deel) T -· 1(}.11V2(1) ,, ................... ., 

6. Netwerksynp-.ese J. VAN BLADEL 1(}-llVlp~ ... ' -.............. 16-17Vl 1 I 

' ' 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : ' ( 
-

Eén of meer cursussen naar keuze, elk over mini- -
mum 45 uur, met de instemming van de examen- --

- commissie, door de examinandus gekozen uit het ,, 

studieprogramma van de universiteit. -
\ ' 

. . . 

. I -

' , 
~ -

I 

I -
.- -

:.. -
- .. 

- - -
.... 

I 

(1) = eerste halfjaar 
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"r"' . FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

' Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Nr. - Leergangen . Titularis • maandag . dinsdag . woensdag donderdag 

7 Gebruik van ordinatoren, programmeren 
· en numerieke method~ (*) . • . • . • • . • • C. GROSJEAN 22Vz·u 

Praktische oefeningen ............. C. GROSJEAN 22Vz u. 

2312 Mechanica van de continue media . . • . • • . · N. (R. MERTENS) 30 u. ~ 
.. 

2331 Reologie van materialen . . ·. . . . . . • . . • F. RIESSAUW 22Yz u. 

2325 Elementenmethode in de toegepaste mechanica. N. (R. DECHAENE) 22Vz u. -
. -

Praktische oefeningen ............. N. (R. DECHAENE) 30 u. 
-

2332 Bezwijkberekeningen voor constructies '· 
van beton ................... N. (F. RIESSAUW) 22Yz u. 

Praktische oefeningen ............. N. (F. RIESSAUW) 30u. ' 
2326 Platen met inbegrip van de vloei- -

I lijnen theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. RIES~AUW 22%.u. 
~ 

Praktische oefeningen F. RIESSAUW 30u. ............. -
2333 Bezwijkanalyse voor stalen D. VANDE-

constructies .................. PITTE 22Vz u. 8Yz-10(2) 

Praktische oefeningen ............. D. VANDE- 14Yz-18 
. PITTE 30 u. (2a) 

2327 Schalen I ................... D. VANDE- llYz-13 
PITTE 22Vz u. - (1) -

I 

• = totaal aantal uren per cursus 
(2) =tweede halfjaar 

(*) = het theoretisch gedeelte is verplicht voor studenten die voordien geen onderwijs genoten in dit vak 
(a)= om de 14 dagen. 

vrijdag Plaats 

. Krijgslaan, 271.89 

Krijgslaan, 271.89 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 
. . 

Technicum 

- Technicum 

Plat, 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

\ -
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

... Nr. Leergangen Titularis * maandag . dinsdag . woensdag donderdag vrijdog 

- -- - - -

2328 Schalen 11 
. . . 

D. VANDE- 11%-13 ................... 
PITTE 22% 'u. (2) 

Praktische oefeningen ............. D. VANDE- 14%-18 
PITTE 30 u. (2a) 

2329 Instabiliteit van constructies ......... N. (D. VAN- 10-11% 
DEPJTTE) 22%u. (1) 

2053 Grondmechanica IV .............. N. (E. DE BEER) 22%u. 

Praktische oefeningen ............. N. (E. DE BEF;R) 30 u. 

2315 AeroëlastiCiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . G. TISON 22%u. -

2314 Trillingen van constructies .......... J. DE RIES 22%u. 

Praktische oefeningen ............. J. DE RIES 22%u. 

2330 Breukmechanica . . . . . .. . . . . . . . . . . W.SOETE 22%u. 

2310 Experimentele methoden der 
sterkteleer : spanningsrnetingen ...... W.SOETE 11Y.I"u 

2311 . Experimentele methoden der D. VANDE- 11Y:z-13 
sterkteleer : modelonderzoek ......... PITTE ll%u - (l)of(2) 

-
4031 Wiskunqige beleidstechnieken ......... N. (H. MULLER) 30 u. 

Praktische oefeningen ............. N. (H. MULLER) 15 u. 

Uit de hierboven opgesomde lijst cursussen moeten er zoveel gekozen worden, zodanig dat het totale programma 350 omgerekende uren beloopt 
(uren theorie+ 1/3 uren praktisc~e oefeningen ten minste= 350) 

* = totaal aantal uren per cursus (a)= om de 14 dagen (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

r 

Plaats 

,. 

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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1. 

2. 

3. 

i· 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur - - - - - - - - . 
-

" 
nuzandag[ dinsdag I woensdag I donderdag' vrijdag I zaterdag Leergangen Titularis Plaats 

Inleiding ·tot het wetenschappelijk . 
bedrijfsbeheer in het algemeen en 
situering van het produktiebeheer 
in het bijzonder ............... A. VLERICK 45 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen van de statistiek op de 
industrie ................... 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 

Wiskundtg 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 

Econol!lie van investeringsprojecten 
(engineering economics) ........... 1\1- WILLEMS 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Automatische· behandeling van gegevens in .. 
het bedrijfsbeheer .............. W. DE BACKER 60 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

Toepassingen voor industriële automatie .. A. VAN CAUWENBERGHE 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

Colleges gehouden door gastprofessoren . - . 

(dag en uur later te bepalen) 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 februari 1968) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8- Tel. 25.76.51 

GRADEN DIE KUNNEN· VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de economische weten
schappen 
richtingen voor de licentie en het doctoraat : 
- algemeen econ.omische 
- bedrijfseconomische 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair 'onderwijs voor de handelsweten-
schappen 

- Speciaal doctor in de handelswetenschappen (tot het einde van het 
academisch jaar 1976-1977) 

-- Speciaallicentiaat in de accountancy en het fiscaal recht(*) 
- Speciaallicentiaat in de marketing en de distributi~ (*) 

--- Speciaallicentiaat .in de economische statistiek en de econometrie"(*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN . 

A. Tot de kandidatuur in de economische wetenschappen : zij die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : 
1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, S 2, 1° van het 

koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf.p. 16); 
2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 

Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenscha ppe
lijke of modem-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende voorwaàrden, d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vatten 
(koninklijk besluit van 11 juli 19 5 9, art. 1, § 1, 1 o en 3°); 

3) het bewijs leveren dat met goed gevolg ' één der voorbereidende 
proeven, bedoeld bij de artikelen 1 0, 1 Obis of 12 der wetten op het 
toekennen der academische graden en het programma der universi
taire examens (coördinatie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden 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. Tot de licentie in de economische wetenschappen : 
1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de 

economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het 
toekennen van de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van 
de Economische Wetenschappen; 

2) kandidaten in de handelswetenschappen . en · ho~ders . van een· daar
aan gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer 
de\ Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het licentiaat
examen toegelaten worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk ver
zoek tot de deken .van de Faculteit van de Economische Weten
schappen te richten, vergezeld van een kopie van hun kandidaats- ' 
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toegelaten onder 
andere voorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden 
(sub A), in principe niet aanvaard; · 

3) de houders van het diploma van licentiaat in de wiskunde of van het 
diploma van burgerlijk ingenieur kunnen de graad van licentiaat in de 
economische wetenschappen~ algemeen-économische 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 dè voorwaarden vastgesteld bij besluit van de Raad van 
Beheer van 8 december 1965, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cur-
sussen van de beide richtingen cumuleren. · 

De studenten die het getuigschrift van de 1 ste licentie in een be
paalde richting hebben verkregen, kunnen in een volgende examen
periode het getuigschrift van de 1 ste licentie in de andere richting be
halen. Het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen in 
de tweede gekozen richting, kan slechts behaald worden ten vroegste één 
academisch jaar na het verkrijgen van het diploma vah 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 hàndels- 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 ággregatie 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 licentiaatsdiploni.a's. Elk ver
zoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden licentiaten in de 
handelswetenschappen" gediplomeerd door · een avondschool, of die 
tot de kandidatuur werden toegelatèn 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, "algemeen economische richting", mîts zij slagen voor een 
toelatingsexamen over de hierna vermelde vakken, die voorkomen op 
het leerplan ·van de "bedrijfseconomische richting": 

De praktische oefeningen der bedrijfseconomi~, 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 bes~uit 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 iri 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 van licentiaat in de economische weten

schappen, uitgereikt overeenkomstig de b~palingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het laatstvermelde koninktijk 
besluit van 30 september 1964, mits zij slagen voor een examen over 
"Aanvullingen yan 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 ctiploma van licentiaat in de economische weten
schappen, algemeen-economische richting en bedrijfseconomische 
richting, mits zij slagerl voor . een examen over "AanvUllingen van 
wjskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische 
wetenschappen,_ beide richtingen); 

E. Tot het doctoraat in de economische wetenschappen : 
1) Zij die hÓuder zijn van ' de corresponderende graad van licentiaat, 

behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de weten
schappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische Weten
schappen. Het examen wordt afgeiegd 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 ee~sluidend 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 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 
1933, de graad van speciaal doctor in de handelswetenschappen ver
krijgen (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965). 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1° De kandidatuur in de economische wetenschappen : het examen dient 
afgelegd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd. 

2° De licentie in de economische wetenschappen : het examen dient afge
legd in twee gedeelten en er worden tenminste twe.e studiejaren. aan 
gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede examengedeelte, een ver
handeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één van de 
vakken waarover het examen loopt en dat aangenomen is door de raad 
van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd; .. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten
schappen : dit enig examen kan gelijktijdig met het examen van licentiaat 
worden afgelegd na tenminste één jaar studie; 
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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 j~ar studie. 
Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de Faculteit 
van de Econoxnische Wetenschappen kan het examen echter in twee 
gedeelten worden gesplitst, doch in geval van zulke splitsing wordt de 
studieduur op tenminste twee jaar gebracht. 
De examinandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp 
dat betrekking heeft op de gekozen specialiteit en aangenomen is door de 
raad van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde 
periode worden voorgelegd; 

5° Het doctoraat in 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 economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
Het examen omvat in beide gevallen : 

het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 
zijnde een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie 
bijkomende stellingen of 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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VI 
N 

I 

Lee_rgangen --

1. Inleiding tot de economie ........ 

2. Structuur en werking van de Belgische 
économie . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Organisatie en techniek van bantlel 
en financiewezen . . . . . . . . . . . . . 

4. Economische aardrijkskunde ....... 

5. Bedrijfsadministratie I : Boekhouden .. 

5' Praktische oefeningen. .......... 
6. Wiskunde I ................ 

6' Praktische oefeningen .......... 

7. Warenkennis en nijverheidstechnologie I 

8. Algemene beginselen van het recht .... 

9. Economische en sociale ontwikkeling 
sinds de nieuwe tijden ........... 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCiffi WETENSCfJAPPEN 
x 

le Kandidatuur in de economische wetenschappen: 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
- -= 

.. 
N. (M. VAN 
MEERHAEGHE) 60u. 8%-10% Univ., 2 ! 

N.(M. 
ANSELIN) 45 u. 16-17Ih - . Univ., 2 

; 

C.DE 
PELSEMAEKER 45 u. 8Ih-10 Univ., 2 

N. (L. DE SMET) 45 u. 14-15Ih Blandijn berg, 2 

E. DE LEMBRE 30u. 10-11 Univ., 2 

E. DE LEMBRE 30u. 14-17(00) 
8Vz-12 (00

) Univ., 8 14-17 

C. VAN-
HELLEPUTTE 45 u. 10-11 Vz Univ., 2 

C. VAN-
HELLEPUTTE 30u. 11%-12% Univ:, 2 

M. BEYAERT 60u. 10%-1234 14-f6(1) Univ., 2 

W.DELVA 90u. 8%-11 Ih Blandijn berg, 2 

11-13 
N, (H. BALTHAZAR) 30u. (1) Blandijn berg~ 2 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kand.idatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. MicrC>-economie .... . ........ N. (A. DEVREKER) 45 u. ~91/z 

2. Macro-economie . .......... .... N. (F. ROGIERS) 45 u. 10-11V2 
3. Documentatie van de economische 

wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . N. (F. ROGIERS) 30.u. 9-10 
4. Statistiek I . . ........ . ... . . N. (H. PICARD) 45 u. 14-151/z 
4' Praktische oefeningen .......... N. (H. PICARD) 30 u. 14-17(00) 

5. Bedrijfsadministratie 11 : 
Boekhouden ............... E. DE LEMBRE 30 u. 10-11 

5' Praktische oefeningen .......... E. DE LEMBRE 30 u. 9V2-11(00) 15-18(00) 

6. Kostenleer ....... . ........ N. (E. DE LEMBRE) 45 u. 11-12V2 J 

7. Wiskunde 11 ............... C. VANHEL-
LEPUTTE 45 u. 8V2-10 

. 7' Praktische oefeningen .......... C. VANHEL-
LEPUTTE 30 u. 14-15 

8. Warenkennis en nijverheids 
technologie 11 .............. M.BEYAERT 60u. 10-12 

9. Handelsrecht ............. - .. N. (S. FREDERICQ) 60 u. 14-16 
10. Inleiding tot de informatica ....... N. (J. VAN SPRINGEL 30 u. 8Y:z-101/z(2) 
10' Praktische oefeningen .......... N. (J. VAN SPRINGEL 15 u. 11-12(2) 
11. Sociologie ................ N. (M. VERSICHELEN 

TERRYN) 45 u. 17-181/z 
12. Psychologie ......... . ..... N. (P. GHYSBRECHT) 30 u. 17-18 

13. Logica N. (E. VERMEERSCH) 30u. 9-11(1) -.................. 
14. Economische en sociale ontwikkeling 

sinds de nieuwe tijden (enkel in 76-77) N. (H. BALTHAZAR) 45 u. 11-13(1) 

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. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (Oo) ~ in groepen (1) =eerste halfjaar · (2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Univ., 2 
Univ., 8 

Univ., 8 . 
Univ., 2 
Univ., 8 

Univ., 8 
Univ., 8 
Univ., 8 

Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 2 
Univ., 8 
Univ., 8 
Univ., 8 

Univ., 2 
Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de economische wetenschappen, algemeen economische richting 

Leergangen Titularis (0) . maandag . dinsdag woensdag donderdag . vrijdag 
~ 

1. Financiele economie I .......... N. (V. DE RIDDER) 60u. 10%-12% 

1' ·Praktische oefeningen .......... N. (V. DE RIDDER) 30 u. 14-15 

2. Statistiek 11 ............... N. (H. PICARO) 30 u. 16-17" 

2' Praktische oefeningen .......... N. (H. PICARO} 15 u. 17-17% 

3. Overheidsecanomie . -.......... N. (A. VLERICK) 45 u. 17-18Vz 

4. Balansanalyse .............. N. (H. OOG HE) 30u. 9-11(2) 

5. Geschiedenis van het economisch G. VANDE-
denken .................. WALLE 60u. 

~ 
8%-10% 

6. Sociale economie ............ A.DEVREKER 45 u. · 14-15% 

6' Praktische oefeningen .......... N. (A. DEVREKER) 15 u. 15%-17 
.(2) (00) 

7. Verkeersecanomie ............ J. DENDUYVER 45 u. 9%-11 

8. Wiskunde III ............... N. (C. V ANHELLE-
PUTTE) 30 u. 10-12(1) 

9. Inleiding tot de econometrie . . . . . . . N . 30u. 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 15 u. 

10. Theorie van de internationale N. (M. VAN MEER-
economie HAEGHE) 45 u. 11-12% 

... . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Methologie van het sociaal-

economisch onderzoek . . . . . . . . • . · N. 30 u. 

12. Een cursus te kiezen uit de op -
p. 461 vermelde(*) 

---------

(0) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (OO) = in groepen 
'*) 1 

t t " t d t t ·se Ni' r de d·bar "?D 4 e faculteit de pplmzen cnr~u~ meedelen~ 

I I 

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 -
Univ., ·8 

Univ.~ 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

- Un~v., 8 

Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 .. 

Univ., 8 
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FACUL TElT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen (aJgemeen-economische richting) (Oud Regime) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Economie (speciale vakken) ......... A. VLERICK 8Y2-lO% 

1' Praktische oefeningen ............ A. VLERICK 14-16(2) 

2. Financiële economie 11 ........... V. DE RIDDER 16-18 

2' Praktische oefeningen ............ V. DE RIDDER ', 16-17 

3. Stelsels van economische structuur en -economische politiek ............ F. ROGIERS 11-12% -
4. Openbare financiën (economische theorie 

en techniek) ...... ... ........ F. AMERIJCKX 11-13 

-
5. Bedrijfseconomie: 

deel : leer van de financiering ....... H.OOGHE 14-16 (1) 

6. Fiscaal recht ................. F. AMERIJCKX 9-10 

7. Sociale economie .............. A.DEVREKER 14-15% 

8. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 15Y2"'17 

9. EEN VAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. I) -
(*) (cf. blz. 460) 

FACULTATIEF VAK: 

1. Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 
--~-- - --

(*) =vóór 1 nov.ember 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 
VTB 

Univ., 8 

Univ., 8 
I 

Univ., 8. 

Univ., 8 

• f 

Plat., 22 
8%-10 v.s., 5 

---- L___ 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen, algemeen econom~he richting 

Leergangen Titularis (0) maandog l dinsdllg I woensdag I dondeld, vrijdog I zaterdag Ploizts - · 
'- . ----
I -. 

1. Economische bewegingsleer A . . DEVREKER 45 u. -....... 
' 
I ~. Belgisch belastingrecht . . . ....... N. (F. AMERIJCK.X) 30u. I 

I 2' Praktische oefeningen N. (F. AMERIJCK.X) 15 u . 
I 

. . . . . . . . . . 
I 3. Financiële economie 11 - N. (V. DE RIDDER) 45 u. 

. 

I 

.......... 
3' Praktische oefeningen ........ · .. N. (V. DE RIDDER) 30u. 

l 4. Stelsels van sociaal-

I economische ordening .......... N. (F. ROGIERS) 45 u. 
I 

' ~ 5. Open bare financiën (economische Vl 
0"1 theorie en techniek) ........... F. AMERIJCK.X 45 u. 
I 

6. Industriële economie ........... E. VAN LOMMEL 45 u. 

7. Wiskundige economie . . . . . . . . . . N . 45u. 

8. Actuele economische problemen ..... N. (A. VLERICK) 45 u .. 
-

9. Een cursus naar keuze uit:(*) 
- Economie van de E.E.G. ........ N. (F. ROGIERS) 45 u. 

- Ontwikkelingseconomie ........ N. (J. MATON) 45 u. 

- Internationale economische , N. (M. VANMEER-
instellingen .............. HAEGHE) 45 u. 

- Werking van de een traal 
geleide economieen . . . . . . . . . . N . 45 u. 

10. Een cursus te kiezen uit de op 
p. 461 vermelde (*) 

·-
~ 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen meedelen. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
. -

Ie Licentie in de econonmche wetenschappen, bedrijfseconomische richting - ·-·~ 

__ ..... 
- -- - -

Leergangen Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L · Financiële economie I .......... N. (V. DE RIDDER) 60u. 10%-12% Univ., 8 

2. Statistiek 11 . ..••.•••••••••• · N. (H. PICARO) 30 u. 16-17 Univ., 8 

2' Praktische oefeningen .......... N. (H. PICARD) 15 u. 17-17% Univ., 8 

3. Overheidseconomie ........... N. (A. VLERICK) 45 u. 17-18% Univ., 8 

4. Balansanalyse .............. N. (H. OOGHE) 30 u. 9-11(2) Univ., 8 

5. Geschiedenis van het economisch denken G. V ANDEWALLE 60 u. 8%-10% Univ., 8 

6. Arbeidseconomie ............ A. DEVREKER) 45 u. 13%-15 Univ., 8 

7. Informatiesystemen en 15-17 
I -technieken ............... N. (H. MULLER) 30 u. (2) Univ., 8 

I 
.,J::. 8. Leer van de o~ganisa tie . . . . . . • . . . N. (J.VAN SPRINGEL 30u. 8%-HWz(l) Univ., 8 
Vl 
'l 9. Inleiding tot de wiskundige 
I 

I beleidstechnieken ............. N. (H. MULLER) 45 u. 14-17(1) Univ., 8 
10. Marketing ................ N. (J. VAN ACKER) 45 u. 10%-12(1) 

' 10-11%(2) Univ., 8 
I 

1 L Leer van de distributie 8%-10% I .......... N. (C. DE PELSE-
I 
I MAEKER) 30u. (1) Univ., 8 
I 12. Budgettering ............... N. (H. OOGHE) 30 u. 9-11(1) Univ., 8 

13. Leer van de produktie · .... · ...•.. N. (E. VAN LOMMEL) 30u. 10-12(1) Univ., 8 
14. Methodologie van het bedrijfs-

economisch onderzoek . . . . . . . . . . N. 30u. 15Yz-16Yz Univ., 8 
14' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 15 u. 16Yz-17 Univ., 8 

. . 
~ .. .... 

. 
(O) = totaal aantal uren (1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ~ 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ,_ 

~ 

'\ , 
- 2e Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) (Oud Regime) 

" Leergangen ' Titularis maandag dinsdag ' woensdag -
-

\ ~ 

\ -
1. Bedrijfseconomie : . 

deel : leer van de financiering eri balans- . 
analyse ................... H. OOGHE 1()1/2-121/2 

I . 
1' Praktische oefeningen ............ H. OOGHE 8%-1()1/2 

2. Controleleer en accountantsonderzoek ·-· -... , 
met praktische oefeningen . . . • . . . . . . J. VAN SPRINGEL 11-13 

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 151/2-17 

7. Beleggingsleer ................ 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. 460) 

· FACULTATIEFVAK 
( cf. 2e lic. alg. econ. richt.) -......... 

-

(*) =vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

donderdag vrijdag 

. 

131/2-15 

81/2-10 

10-11% 

-

~ 

zaterdag Plaats 

I 

- Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 
--

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

Univ . . 

Univ. 

Paddenhoek,S VfB 

- Univ. . -· 
"' 

-
-
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; FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

-
2e Licentie in de economische wetenschappen, bedrijfseconomische richting 

.... 
Leergangen _ Titularis (0) maandog I· dinsdag 1 woensdag r donderdag 1 

1. Economische bewegingsleer ....... A. DEVREKER 45 u. 
---

2. Belgisch belastingrecht .......... N. (F. AMERIJCKX) 30 u. 

2' Praktische oefeningen .......... N. (F. AMERIJCKX) 15 ü. < 

3. Marktonderzoek . . _ . . . . . . . . . . N. (J. VAN ACKER) 30 u. 

4. Internationale marketing ......... N. (J. VAN ACKER) 45 u. 
--Leer van de financiering 120 u. -5. . . . . . . . . . N. (H. OOGHE) . 

6. Beheerscontrole ............. N. (E. VAN LOMMEL) 60u. 

7. Externe controleleer . . . . . . . . . . . . N. (J. VAN SPRINGEL 30 u. ~·:.. 

8. Psycha-sociologie van het bedrijf, N. (M. VAN VAE- -met toepassing op het personeelsbeheer RENBERGH) 45 u. 
-

9. Leer van de inkoop ........... N. (J. VAN ACKER) 30u. 

' 10. Een cursus te kiezen uit de op 
~ 

p. 461 vermelde(*) 45 u. ", -
•' 

-
' ~ 

.-
-- ,_ - .- ... 

~· 

' ,. 
r 

--

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

(*)=voor 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursus meedelen 

0 0 ." -
' 

- ~ 

\ 

vrijdag I zat~rdag ~ Plaats 

., 

.. 

-

, 

' 

~ 

I 

·- -

'• ., 

I 

-

-
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Licenties in de economische wetenschappen (Oud Regime) 

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 heb ben onder de 
volgende: 

a) Internationale economie (*): ......... M. VAN MEERHAEGHE 11-12V2 Univ., 

b) Regionale economie en ruimtelijke ' 

ordening e eI I I I I I I I I I I I I I I I I A. VLERICK 15-18(2) Univ., 8 

c) De economie van de E.E.G.-
landen ...................... F. ROGIERS 14-15V2 Univ., 8 

d) Coöperatiewezen .............. G. V ANDEWALLE 9-10V2 Univ., 8 

e) Vergelijkend handelsrecht .......... S. FREDERICQ 10%-12 Univ., 8 
1---

f) Economisch recht .............. G. SCHRANS 16-17V2 Univ., 2 

g) Europees recht .......... ....... G. SCHRANS 14-15V2 Univ._, 2 

h) Publiek recht ................ A. V ANDER STICHELE 14-15V2 Paddenhoek,5 
gelijkvloers 

i) Internationaal fiscaal recht ......... I. CLAEYS BOUUAER T 9-10% Paddenhoek,5 

j) Volkenrecht ................. E. VAN BOGAER T 15V2-17 Paddenhoek, 5 -

k) Bijzondere economische aardrijkskunde ... L. DE SMET 14-15V2 Blandijnberg, 2 

1) Economische geschiedenis (bijzondere 
vakken) .................... W.llRULEZ 

' 
45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I I I I I 
Met toelating van de Raad van de Faculteit, mag de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee vakken te vervangen door een ander vak gekozen uit het 
programma van de universiteit. 
(2) =tweede halfjaar 

-
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I FACULTJ ~IT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
I' 

Keuzecursussen voor de licenties in de economische wetenschappen 
~.- ~ 

Leergangen ·Titularis (0) . maandag . dinsdag woensdag donderdag 

1. Sociale economie - capita 
selecta .................. N. (A. DE VREKER) 45 u. 

2. Ruimtelijke ordening en planning .... N. (M. ANSELIN) 45 u. 14%-16 

3. Regionale economie en regionaal-
economische politiek .......... N. (A. VLERICK) 45 u. 

4. Financiële wiskunde ........... N. (F. WUYT ACK) 45 u. 

5. Verzekeringswezen . . . . . . . . . . . . N. (S. FREDERICQ) 45 u. 17-18% 

6. Coöperatiewezen ............. G. VANDE-
WALLE 45 u. - 9-10% 

7. Bijzondere economische aardrijkskunde L. DE SMET 45 u. 14-15% 

8. Landbouweconomie ........... A. VERKINDEREN 45 u. 10-llYz -
9. Economische politiek en planning .... N. (F. ROGIERS) 45 u. 10-11% 

10. Een van de cursussen voorkomend op het 
leerplan van de faculteit der rechts-
geleerdheid van de Rijksuniversiteit te 
Gent, te weten : 
Vergelijkend handelsrecht, Economisch 
recht, Europees recht, Internationaal 
fiscaal recht, Volkenrecht of Demografie. 

11. Een andere aan de universiteit gedoceerde 
cursus, met toelating van de faculteit 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus 

-·-

vrijdag zaterdag Plaats 
-

.~ 

Univ., 8 

15-18(2) Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 
6e verdiep 

Univ., 8 

Univ., 8 -
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN -
' 

' 
Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht 

I . Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Boekhoudkundige inrichting en accountants-
onderzoek .................. ' 
met seminariewerk J. VAN SPRING EL . 14-18 (45 uur theorie+ 75 uur sem./jaar) ............. 

2. Beheerscontrole, - -. ........ • ..... 
met seminariewerk . . . . . . . . . ~ . .. . . E. VAN LOMMEL 14-17 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) 

3. Statuut en deontologie van de bank- en 11%-12% 
bedrijfsrevisor '. G. SCHRANS ................. (2) 

4. Fiscaal recht, (grondige studie), ....... 14Yz-1 71J. (theorie) 
met seminariewerk ............. F. AMERIJCKX 7 5 uur/jaar (seminariewerk) 

5. Vennootschappemecht (grondige studie), .. Y. SCHOENTJES-
met seminariewerk ............. MERCHIERS 8%-11 ( 45 uur theorie + 30 uur sem./jaar) 

6. Naar keuze, één van de volgende vakken : 
a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.-

landen ................... I. CLAEYS BOUUAER T / 10Yz-12 

b. Vergelijkend vennootschappemecht der Y. SCHOENTJES- .--
E.E.G.-landen ................ .MERCHIERS 9-10% \ 

- ...... . . 
I ... . 

< .... 
I 

- . , : 

·' . 
'- .. 

I ' ". -
I 

~ 

-
( 2) = tweede halfjaar 

-

Plaats 

-
Univ., 8 

I 

., Univ., 8 

- Univ. 

Univ. 

Univ., 8 
' 

Pa~denhoek, 5 

Univ., 8 

.. 



~ 
0\ . 
w 
I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

.. -

Leergangen 

Distributieleer (grondige studie), ...... 
met seminariewerk . . . . . . . . . . . . . 
Studie van de consument, . ......... 
met seminariewerk ............. 
Marketing, . ................. 
met seminariewerk ............. 
Inkoop beleid, ................ 
met seminariewerk ........ ........ 

Reclameleer ................. 
L( 

~ 

-

' 
J 

, 
-

•. -

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 1 -

Speciale licentie in de marketing en de distributie · 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 

C. DE PELSEMAEKER . 8Y2-11 ( 45 uur theorie+ 45 uur seril./jaar) Univ., 8 

J. VAN ACKER 9-12 ( 45 uur theorie + 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

J. VAN ACKER 
.-, 14-18% (90 uur" theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

I 

J. VAN ACKER . 10-13 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

J. VAN ACKER 
. -

8%-10 ~ lJniv., 8 
..~ 

. 
I 

·- I' 

... . 
'· - - --, i 

\ 
I' 

I -
~ 

\ I 

., 
... -

-
t -_, 

i' ' . 
' - - ' 

~ 

I 
_, ' 

, -.... 
, r ... 
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FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
' 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN : 
1. Theoretische statistiek, met seminariewerken 

theorie .................... H. PICARD 9-11 .. 

seminlPi,ewerken ....•.......... H. PICARD 11-13 I 

2. Econometrie, met seminariewerken : 
theorie .................... W. VAN RYCKEGHEM 14-15 

seminariewerken . . . . . . . . . . . . . . . W. VAN RYCKEGHEM 15-17 

3. Logistiek (wiskundige logica) ........ L. APOSTEL 30 uur/jaar 

4. Wiskundige beleidstechnieken ........ H. MULLER 

5. Technieken van macro-economische ..... 
programmering, met seminariewerken : 

~ 

theorie . .................... W. VAN RYCKEGHEM 17-18 

seminariewerken . . . . . . . . . . . . . . . W. VAN RYCKEGHEM 18-19 

~ BIJ ZONDERE CURSUSSEN : 
Voor de houders van een diploma van licen- -- - - - - -

-1ftlat in de economische wetenschappen, al-
gemeen-economische richting : 

6. Bedrijfsstatistiek, met seminarièwerken ... H. PICARD (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16-17Y2 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

I I -- -

(1) =eerste halfjaar 

-• 

vrijdag zaterdag Plaats 
--

,. 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

15%-19Y2 Technicum (1) 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

8Vl-10 Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

--
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
, 

' 

· Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 
. ' - -

' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Voor de houders van een diploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen, be-
drijfseconomische richting: 

6. Statistiek (bijzondere vakken), met 
seminariewerken ............... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16-17%. Univ., 8 

7. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8%-10%(1 Univ., 8 
-

Voor de houders van het diploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen of van 

I 

~ dat van licentiaat in de handels- en financiële 
0\ wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 

I Vl 

I I bepalingen die van kracht waren voor de in-
werkingtreding van het laatstvermelde konink-

. lijk besluit van 30 september 1964 : 

I 
6. Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16-17Y2 Univ., 8 

I 
7. ' Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 8lh.-10 Blandijnberg, 2 

( 6e verdiep.) 

8. Wiskundige economie ............ H. PICARO 8V2-lOlh.(1) Univ., 8 

(1) = eerste halfjaar 
~ 

'· 

' 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ' 

Aggregaat H.S.O. in de handelswetenschappen 

Leergangen Titularis, maqndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 
-

1. De geschiedenis van de opvoedkunde . K.DECLERCK 

2. De algemene methodiek (niet in 76-77) •• I A. GERLO 

3. De bijzondere methodiek van de handels
·wetenschappen voorkomend op het program-
ma van de koninklijke athenea(*} ....... 1 E. DE LEMBRE 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde R. VERBIST 

.... 

~ 

, 

17-19(1) 
(**) 

17-19(2) I 

17-19 

17-19(1) I 

zaterdag 

I 

I 

8%-11% 
(***) 

I 

- De examinandus moet bovendien een getuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn pro/essoriiz de methodiek, didaktische ·oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. 

· - De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen 
' uit het programma van de athenea. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*} Studenten die deze cursus willen volgen moeten vóór 20 oktober hun naam opgeven op het seminarie voor bedrijfseconomie : 

-Studenten 1e licentie : voor stagelessen; 
- Studenten 2e licentie : voor oefenlessen. 

(**) Van 28 oktober af (studenten 2e licentie en afgestudeerden). 
(***) 9-16 en 23 oktober (studenten Ie en 2e licentie). 

Plaats 

I Blandijnberg, 2 
--

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

I Blandijnberg, 2 

I 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

(K.B. van 15 februari 1968) 

CASINOPLEIN 24 - Tel. 23.37.65 
Tel. 25.07.44 

GRADENDIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen (3 jaren). 
- Doctor in de diergeneeskunde. 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 

- Licentiaat in de zoötechnie. 
- Licentiaat in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke 

oorsprong. 

TOE LA TINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

De houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
doctor in de veeartsenijkunde of van doctor in de diergeneeskunde of van 
een daarmee, krachtens w"ettelijke bepalingen, gelijkgesteld buitenlands 
diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1. De vakken voor ·de graad van kandidaat in de diergeneeskundige weten
schappen zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste 
drie jaar studie. 

2. De vakken voor de graad van doctor in de diergeneeskunde zijn het voor
werp van drie examengedeelten en van tenminste drie jaar studie. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 

:___ 467 -



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

4. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiáat 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 examinándi moeten bij het enig examen een verhandeling indienen 
over een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde vakken 
behoort. 

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgestelde datum. 

5. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in het dierge
neeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong, .moet ·worden 
afgelegd in twee gedeelten nadat aan elk der programmagedeelten één jaar 
studie werd gewijd. 

De examinandi moeten bij het eindexamen een verhandeling indienen over 
een vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde grondige vakken behoort. 

De vèrhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgest~lde datum. 

-468 -
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Leergangen 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 
1' Praktische oefeningen ............. 
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 (O) •••••••••• 

b. Beginselen der dierkunde ......... 
b' Praktische oefeningen •.•........ 

-- -------

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

(O) : volgens beurtrol 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

le Kandidatuur in de diergèneeskundige wetenschappen 
I 

- I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(90 uur/jaar) -
J. DEMUYNCK uVz-13 1 J 8Vz-10 . I . llVz-13(2) Led., 35 

J. DEMUYNCK (67Vz uur/jaar) 14-18(1) Led., 35 

8Vz-10 8Vz-10 
Z. EECKHAUT (1 of 2) (1 of 2) 10-11Vz(1) Led., 35 

Z.EECKHAUT 32 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 10-llVz(l) 10-llVz(l) 8Vz-10(1) Led., 35 

M.ANTEUNIS 14-18 14-18 
(10 weken (10 weke11 (40 uur/jaar) Krijgslaan, 271 
beurtrol) beurtrol) S4 bis 

J. MATON 10-11Vz(2) 8Vz-10(2) Led., 35 

J. MATON 14-18 (2) 32 uur/jaar Led., 35 

A.COOMANS 10-1 ll/2(2) 10-11Vz(2) Led., 35 

A.COOMANS 32 uur/jaar (2) Led., 35 



~ -
~ 
·I 

-~ -
~ FACULTEITVAN DE DIERGENEÈSKUNDE ' .. 

' 

2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag -
-

~··~ .,. . , 
1. Systematische en vergelijkende 9%-lllf4 , 9%-lllf4 

ontleedkunde van de huisdieren ........ N. DE VOS , (1) (1)(*) 
10lf4-11% 10lf4-11% 

(2) 10lf4-11% (2)(*) 
" 

1' Praktische oefeningen ................ N. DE VOS alle vrije u:en in totaal 120 uur/jaar 
-

2. Algemene fysiologie en fysiologie van de 8Y2-10(l) 
huisdieren .................. G. PEETERS 8%-10 10%-12(2) .. 

2'. Praktische oefeningen ............. G. PEETERS alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
. - 15 mei : in totaal 25 uur/jaar 

-
3. Algemene weefselleer ............ M. SEBRUYNS 11%-13(1 11 %-13(1) . 
3 '. Praktische oefeningen ........... ' • M. SEBRUYNS alle vrije uren : in totaal 22V2 uur/jaar 

4. Algemene biochemie en biofysica ....... R.VERCAUTEREN 8-9Y2( 1) 8%-10(1) I 0-1!1/2( 1) 

5. Biochemie van de huisdieren ......... R.VERCAUTEREN 8Y2-10(2) 81h-10(2) 

5'. Praktische oefeningen .. ~ . - ..... •.· .. R.VERCAUTEREN . alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
15 mei: in totaal 45 uur/jaar 

I 

6. Etnografie en beoordelingsleer van de 8-9%(1) 
huisdieren ................... Y. BOUQUET 

" 
8Y2-10(2) 

7. Biostatistiek ................. Y. BOUQUET 10lf4-lllf4 
(1) 

7'. Praktische oefeningen ............ Y. BOUQUET 10lf4-11~ 

- (2) -'----- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) =betreft: vergelijkende ontleedkunde 

zaterdag Plaats 

-- . 

.. 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

I 

Casinopl., 24 

easinopl.,24 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Casinopl., 24 

Casi!!_opl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

.. Casinopl., 24 

Casinopl., 24 __ 



~ 
.....,J 

' 

.. 
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 microbiologie, 

a. partim : bacteriologie en mycologie .... 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : virologie ............. 

b' Praktische oefeningen ........... 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEFSKUNDE 
.. ~· 

3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen ~ .. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R.VERCAUTEREN 8Yz- 10(1) " Casinopl., 24 

R.VERCAUTEREN alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 45 u.ur 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 • - 131/z-15 13Yz-15 
I. (1) (1) Casinopl., 24 .. 

N. DE VOS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur/jaar Casinopl. , 24 

Y. BOUQUET 11 Y2-U Casinopl., 24 

Y. BOUQUET 14-15(1) Casinopl., 24 

R.VERCAUTEREN 10Yz-12(1) Casinopl. , 24 · -
-

- ~ 

A. DE VOS 8Y2-10 (1) 8%-10 (1) Casinopl., 24 

A. DE VOS 14-17(1) - Casinopl.: 24 

A. DE VOS 10-11 %(2) Casinopl., 24 -
' 

A. DE VOS 9-11(2)(+) Casinopl., 24 

(2) = tweede halfjaar (+) = 5 voormiddagen 
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-

F ACUL TElTVAN DE DIERGENEESKUNDE 

,! I 3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
- " - . -

-

8. Ethologie en psychologie van de huisdieren G. PEETERS 8%-9%(2) 

8' Praktische oefeningen ............ G. PEETERS 9%-10(2) 

9. Algemene fysiologie en fysiologie van de 
huisdieren .......... ......... G.PEETERS 10-llYz 10-11 Yz(l) 

9' Praktische oefeningen ............ G. PEETERS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 20 uur per jaar 

. 
-

. .. 

. 
. " .. -- ·- - - - . 

~ I 

-

I 
( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar . 

~ 

Plaats 

--. - - -
Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
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w 
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F ACUL TElTVAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis "' maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

la. Algemene en bijzondere pathologische 
. ontleedkunde . . . . . . ....... I J. HOORENS 90u. HHl% I 10-11 %(2) 11%-13(1) 

la' Microscopische oefeningen in de 
algemene pathologische ontleedkunde 

la" · Praktische oefeningen in de bijzondere 
pathologische ontleedkunde (0 ) ( 0 0) 

1 b. 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 . . . . . . . , 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

J. HOORENS 

J. HOORENS 

J. HOORENS 

W.OYAERT 

A.DEVOS 

A. DEVOS 

A.DEVOS 

G.VAN 
GREMBERGEN 

G. VAN 
GREMBERGEN 

45 u. 

30 u. 8-10 

15 u. I 14Vz-15% 
(1) 

22V2 u.l 14%-16(2) 

15 u. 

30 u . . 

15 u. 

45 u. 

45 u. 

8-10 

llYz-13(1) 
(20 lessen) 

14Yz-17V2 
(1) 

(5 practica, 

8-10 

llV2-13 (1) 
(10 lessen) 

14%-16 

8-10 

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 
(O) = volgens beurtrol 

( 00) = éxamen einde 3e doctoraat 

8-10 

14%-16 

16%-18 

"- 1' ~ .:..-:: 

zaterdag Plaats 

I 

· Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

8-10 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 



' 
FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Sa. 

Sb. 

Sc. 

Sc' 

f~ 
7a. 

Leergangen I Titularis 

Algemene propedeutica en bijzondere 
propede u ti ca van de grote huisdieren . I W. OYAERT 

Bijzondere propedeutica van de 
kleine huisdieren . . . . . . . . , ... ID. MATTHEEWS 

Klinische scheikunde en klinische 
biologie . . . . . . . . . . . . . . . . ID. MATTHEEUWS 

Praktische oefeningen in de klinische 
scheikunde en klinische biologie (00) (3) I D. MATTHEEUWS 

Farmacologie, farmacotherapie en 
bereiding van de geneesmiddelen 

Praktische oefeningen in de farma
cologie, farmacotherapie (0 ) • • • 

Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van 

M. DEBACKE_RE 

M.DEBACKERE 

de grote huisdieren (deel I) (8). . . . . . I W. OY AER T 

lOa. ·Algemene heelkundige ziektenleer ... I A. DE MOOR 

lOc. Beginselen van de radiologie .... 

lOc' Praktische oefeningen in de beginselen 
van de radiologie . · . . . . . . . . . . 

11a. Kliniek chirurgie grote 
huisdieren (0 ) ( 00) • • • 

llb. Kliniek interne geneeskunde grote 
huisdieren (0 ) ( 00) • • • • • • • • 

A. DE MOOR 

A. DE MOOR 
.-

. . IA.DEMOOR 

W.OYAERT 

I *20u . 

I *lOu . 

I* lSu . 

**20u 
*20u. 

*7Su. 

*22%u 

*4Su. 

*4Su. 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

10-11%(1) 
(13 lessen) 

16-17(2) 
(10 lessen) 

16-17(1) 

zaterdag 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

11%-13 
10-11% 

(20 lessen) 

Alle vrije uren vanaf 1 december tot 
lS januari : 22% uur/jaar 

10-11% 

10-11% 

*1Su.ll6-17Y2(1) 
(10 lessen) 

16-17%(2) 
* lSu. ~ 10 lessen)1, 

**60u . 
*236u. 

**30u. 
*116u. 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 

-t 
Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
---
Casinopl., 24 

Casinopl., 24 
--

Casinopl., 24 
---

Casinopl., 24 

·' Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

(1) =eerste halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere Jaren. 
(O) = volgens beurtrol 

(8) = examen einde 2e doctoraat 
( 2) = twee.de halfjaar · * * = aantal uren per jaar 



~ 
....,J 
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Leergangen 

llc. Kliniek chirurgie kleine huisdieren 
(0) (00) ........ . • ........ 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren (0) (00) ........... 

13a. Algemene hygiëne . .......... 

13b. Huisvesting . .............. 

17a. Algemene diervoedingsleer met inbegrip 
van de voedermiddelenkunde ..... 

17a' Praktische oefeningen in de algemene 
diervoedingsleer en de voedermiddelen-
kunde(0 ) •••• • ••• • •••••. ••• 

~ 

(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

-
FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

~ 

~*30u 
D. MATTHEEUWS 1*151u De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 

voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
1**30u van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

D. MATTHEEUWS 1*151u 

16-17%(1) 
A.DEVOS *15u. (10 lessen) 

16-17%(2) 
A· DEVOS *15u. (10 lessen) .... 

R.VANSPAENDONCY *15u. lll/2-13 

14-18 14-18 14-18 14-17 
R. VAN. SPAENDONCK *15u. (2) (2) (2) (2) 

-

... -· 

-

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren. 
( 0 ) = volgens beurtrol 

(.**)=aantal uren per jaar 

(OO) = examen einde 3e doctoraat 

I 

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

CasinopL, 24 

Casinopl., 24 
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0\ 

I 

. . 
-

Leergangen 

3b' Demonstraties en praktische oefeningen 
in de klinische virologie ........ 

4b. Parasitaire ziekten met inbegrip van 
de tropische parasitaire ziekten .... 

4b' Demonstraties en praktische oefeningen 
in de parasitologische diagnostiek (0 ) 

6a"' Praktische oefeningen en demonstraties 
in de klinische farmacologie (0 ) . .. .. 

6b. Toxicologie . ..... .. .. . .. .. 

7b. Algemene gen~eskundige ziektenleer 
en bijzondere geneeskundige ziekten-
leer van de grote huisdieren (deel 2) .. 

7c. Bijzondere geneeskundige ziektenleer 
der kleine huisdieren ........... 

8a. Bacteriële en mycotische ziekten . . . . 

8b. Virale ziekten .... . ........ 

8c. Pluimveeziekten, ziekten van pels-
dieren en poikilotliermen . .... . . 

9a. Voortplanting, verloskunde en 
kunstmatige inseminatie . .. . .... 

9a' Praktische oefeningen van voort-
planting, verloskunde en kunst-
matige inseminatie .. . ... . ..... 

p 
( 0 ) = volgens beurtrol 
(1) =eerste halfjaar 

gesp 

(2) =tweede halfjaar 

, 
FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat inde diergeneeskunde 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14-18 
A.DEVOS 20 u. ( 5 practica) Casinopl., 24 

G. VAN 
GREMBERGEN 45 u. 11%.-13 Casinopl., 24 

G.VAN 
GREMBERGEN 20 u. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 

M.DEBACKERE 10·u. 8-10(2) 8-10(2) Casinopl., 24 

M.DEBACKERE 22% u. 14%-16(1) Casinopl., 24 

W.OYAERT 45 u. 10-11% Casinopl., 24 
. . 

D. MA TTHEEUWS 45 u. 14-15Y2 Casinopl., 24 

A. DEVOS 45 u. 10-11% Casinopl., 24 

A.DEVOS 45 u. 11 Y2-U Casinopl., 24 

A.DEVOS 22% u. 16-17%(1) Casinopl., 24 
\ 

M. VAN-
DEPLASSCHE 67%u. 10-11 Y:z 14%-16(1) Casinopl., 24 

M. VAN-
DEPLASSCHE 37%u. 14Y2-17 Casinopl., 24 

(2) 
-



~ 
....J 
....J 

I 

Leergangen 

1 Ob. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
met inbegrip van de operatieve 
geneeskunde .............. 

11a. Kliniek chirurgie grote 
huisdieren (0 ) {00) ........... 

11 b. Kliniek interne geneeskunde grote 
huisdieren {0 ) {00) ........... , 

11c. Kliniek chirurgische kleine 
huisdieren {0 ) { 00) ........... 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren (0 ) { 00) ........... 

lle. Kliniek voortplanting en 
verloskunde (0 ) ( 00) .......... 

12b. Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren (0 ) {00) . . . . . . . . . . . 

16a. Veeteelt ......... • ....... 
-

1 7b. Bijzondere diervoedingsleer ...... 

* = totaal aantal uren per cursus eventueel 
gespreid over verscheiden studiejaren 

· ** = aantal uren per jaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE MOOR *90u. 111/z-13 1~1lV2 Casinopl., 24 

**80u. -
A. DE MOOR *236u. Casinopl., 24 

- -
**30u. -

W. OYAERT *116u. Casinopl., 24 
-

**SOu. 
D. MATTHEEUWS *1S1u. De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten Casinopl. , 24 

voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
**SOu_. van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

D. MA TTHEEUWS *1S1u. Casinopl., 24 

M.VAN- **30u. 
DEPLASSCHE *86u. Casinopl., 24 

*20u .. 
J. HOORENS *46u . Casinopl., 24 

Y. BOUQUET *30u. l~l1V2 
(20 lessen Casinopl., 24 

R. V,, N SPAENDONCK *30u. 11%-13 
(20 lessen) Casinopl., 24 

( 0 ) = volgens beurtrol 
( 00) =examen einde 3e doctoraat 
(2) = tweede halfjaar 
(1) =eerste halfjaar 
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Leergangen 

6a"Praktische oefeningen in de bereiding 
van de geneesmiddelen ·(0 ) ....... 

lOb' Praktische oefeningen in operatieve 
geneeskunde . ........ . .. -·. 

- lOc" Demonstraties in de radiodiagnose ... 
11a Kliniek chirurgie grote 

huisdieren (0 ) ...... . ...... 
11 b Kliniek interne geneeskunde 

grote huisdieren (0 ) .... .... .. 
11 c Kliniek chirurgie kleine 

huisdieren (0 ) ......... . . ' . 
1ld Kliniek interne geneeskunde · 

kleine huisdieren (0 ) .......... 
lle Kliniek voortplanting en 

verloskunde (0 ) ........ ... .... 

1lf Kliniek pluimvee, pelsdieren 
en koudbloeddieren (0 ) ........ 

11g Ambulatorische kliniek (0 ) .... . . . 

* * = aantal uren per Jaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE ~· ' . 

3e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Titularis - maandag dinsdag woensdag donáerdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. DEBACKERE *22Yzu. 8Yz-11 Yz 

A. DE MOOR *45u. 14-lSYz 

A. DE MOOR *15u. 8-11 

**96u. 
A. DE MOOR *236u. Casinopl.,24 

r 
......_ 

**56u. .._.~ 

W.OYAERT *116u. Casinopl., 24 

**71u. 
D. MATTHHEEUWS *151u. De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten Casinopl, 24 

**71u. 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

·van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
D.MATTHEEUWS *151u. Casinopl., 24 

M. VANDE- **56u. 
_". 

PLASSCHE *86u. ' Casinopl, 24 \ . 
**31u. 

/ A.DEVOS *31u. Casinopl., 24 

**150u 
F. PAREDIS *150u. 8-18 8-18 8-18 8-18 8-18 8-18 Casinopl, 24 

.. 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 
~ 

" 3e Doctoraat in de diergeneeskunde I 

Leergangen Titularis 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren **46u. 
en koudbloeddieren (0 ) ........ A.DEVOS *46u. 

12b Lijkschouwing grote en **26u. 
kleine huisdieren (0 ) .......... J. HOORENS *46u. 

14a Toezicht op eetwaren van dierlijke 
oorsprong .............. ' L.DEDEKEN *90u. 

14a' Praktische oefeningen in toezicht 
op eetwaren van dierlijke 
oorsprong (0 ) ............... L.DEDEKEN *30u. 

14b Scheikundige analyse van eetwaren 
van dierlijke oorsprong .. - ....... R.VERBEKE *22Vzu. 

14b' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse van eetwaren van 
dierlijke oorsprong (0 ) ......... R.VERBEKE *15u. 

15a Gezondheidspolitie en 
plichtenleer . . . . . . . . . . . . . . F. PAREDIS *15u. 

15b Gerechtelijke diergeneeskunde, 
handelswetgeving en beroepswetgeving . F. PAREDIS *15u. 

16a' Praktische oefeningen in veeteelt (0 ) .. Y.BOUQUET *30u. 

17b' Praktische oefeningen in de bijzondere R. VAN-
diervoedingsleer (0 ) ...... . ... SPAENDONCK *30u. 

18a Begrippen over economie van de 
vee-exploitatie . . . . . . . . . . . . . N . *22Vzu. 

( 0 ) = volgens beurtrol 
* =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
* * = aantal uren per jaar 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

... 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan ~oor elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

' 11%-13 11Vl"13(1) 11%-13(1) 

8Vl"11 8Y2:"11Yz 8-12 

14-17 14-17 14-17 8-11 8V2:"11Vz 

16Vl"18(1) 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei 

16Vl"17Yz 
(1) 

16%-17% 
(2) 

8%-10 8Vz-10 8V2:"10 8Vl"10 

8~-11~ 8~-11~ 8~-11~ 8%-11% 8~-11~ 

11Vl"13(2) 

-

-

Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

. 

\. 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde . 

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

-
Benevens de hiervoor op pp. 473 tot en met 479 vermelde cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen omvat het examen ter verkrijging mn de graad van 

doctor in de diergeneeskunde een aantal practica e~/of klinieken naar keuze mn de examinandi uit de hieronder opgesomde, ten belope ji(ln ten minste 200 uur en 

mits goedkeuring door de faculteit : · 

2a' Praktische oefeningen in de pathologische 
fysiologie en pathologische biochemie W.OYAERT 50 u. 

2b' Praktische oefeningen in de pathologische 
immunologie .............. A.DEVOS 50 u. 

3a"Praktische oefeningen in dè medische 
bacteriologie en medische De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
mycologie ................ A.DEVOS 100 u. voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 

van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

3b"Praktische oefeningen in de virologie .. A.DEVOS 100 u. 

4a"Praktische oefeningen in de G. VAN-
parasitologie .............. GREMBERGEN 100 u. 

5c"Praktische oefeningen in de klinische 
scheikunde en de klinische biologie .. D. MA TTHEEUWS 50 u. .. •. -

6à"'b' Praktische oefeningen in de farmacologie 
;' 

en toxicologie ............. M. DEBACKERE 200u. 

10<!"'Praktische oefeningen in de radiologie : 
-grote huisdieren ........... A. DEMOOR 100 u. 
- kleine huisdieren ·. . . . . . . . . . . 100 u. 

* = totaal aan tal uren per cursu ... 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 
-

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Leergangen 

lla Kliniek chiruigie grote huisdieren : 
- Anesthesie en chirurgie paard 
-Anesthesie en chirurgie rund, 

varken en -kleine herkauwers 

11 b Kliniek in terne geneeskunde grote 
huisdieren ; 

Titularis 

A. DE_MOOR 

- Interne geneeskunde paard en rund . . I W. OY AER T 

- Interne geneeskunde varken en 
kleine herkauwers . . . . .. 

llc Kliniek chiiurgie kleine huisdieren : 
-Anesthesie en chirurgie kleine 

huisdieren . . . . . . . . . . 

11 d Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren : 
-Interne geneeskunde kleine 

D. MATTHEEVWS 

huisdieren . . . . . . . . . . . . . . I D. MA TTHEEUWS 

lle Kliniek voortplanting en verloskunde : 
' -Kliniek verloskunde I M. VANDE-

- Kliniek voortplantingsstoomissen . . P~ASSCHE 
-Kunstmatige inseminatie 

llf Kliniek pluimvee, pelsdieren e~ 
koudbloeddieren: 
- Pluimvee, pelsdieren en 

koudbloeddieren . . . 

;~e = totaal aantal uren per cursus 

A.DEVOS 

* 

100 u. 

100 u. 

100 u. 

100 u. 

200 u. 

200\1; 

50 u. 
100 u. 
50 u. 

50 u. 

maandag zaterdag 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 
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Leergangen . 

1. tlg Ambulatorische kliniek: 
- Curatieve praktijk . . 
- Diergeneeskundige begeleiding 

op het rundveebedrijf . . . . 
-Diergeneeskundige begeleiding 

op het varkensbedrijf . . . . 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren 
en koudbloeddieren : 

12b 

-Pluimvee .......... . 
- Pelsdieren en koudbloeddieren 

Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren : 
-Kleine huisdieren .. 
- Rund en paard 

. -Varken ..... 

14a" Praktische oefeningen in toezicht 
op de slachtdieren en -pleimvee 

14a", Praktische oefeningen in toezicht 
op de vleeswarenbereiding . . . 

14a"" Praktische oefeningen in toezicht en 
reglementering op de verhandelingen 

F ACUL TElT VAN DE DIERGENEESKUNQE 
I I 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Tttuloiis I • hnaandogl · dinsdag I· woensdag ldonderdq llll'ijdog I uterdq 

• . F. PAREDIS 

A.DEVOS 

J. HOORENS 

L. DEOEKEN 

. .• L. DEOEKEN 

100 u. 

150 u. 
150 u. 

150 u. 
50 u. 

50 u. 
50 u. 

lOOul 
100 u 
-

lOOu 

1 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

-
- -

-

van vlees en vleeswaren ......... I L. DEOEKEN 50 u. 

14b" Praktische oefeningen in chemisch en 
fysicachemisch kwaliteitsonderzoek 

14b", Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor additieven . . . . . . 

(*) = totaal aantal uren per cursus 

-
-). 

R.VERBEKE 50 u. 
-

R. VERBEKE 50 u. 

Plaats 

I ' 



FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

.Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * 

~4b'"' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor residuen · . . . . . . • .• I R. VERBEKE lOOu. 

ll6a" Praktische oefeningen veeteelt : 
rund en paard . . . . . . . . Y. BOUQUET 50 u. 

~6a"' Praktische oefeningen veeteelt : 
varken en pluimvee . . . . . . . . . . . I Y. BOUQUET I 50 u. 

7b" Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer 
- Herbivoren R. VAN 50 u. 

~ I -Varkens . . . . . . . . . . . . SPAENDONCK 50 u. 
w - Pluimvee en pelsdieren 50 u. 
I - Carnivoren, ladodieren en vissen 50 u. 

* =totaal aantal uren per cursus 

mmmdag I dlnsd~ l woensdag I donderdag' vrijdag I zaterdag 

De werkzaamheden in de klinische diensten, in de diensten 
voor lijkschouwing en in de laboratoria gaan door elke dag 
van 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 

I 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in de zoötechnie 

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

- - · 
..... 

VAKKENGROEP A : 
I 1. Aanv.ullinJen van veeteelt - \ N. 30 uur/jaar ·neidestr., 19 
I 

........... 
Merelbeke 

I 

: 2. . Aanvultingen van populatiegenetica ..... N. _ 22% uur/jaar Heidestr., 19 

I Merelbeke 
' 

! 
2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 37% uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 

3. Bjostatistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 15 uur/jaar Heidestr., 19 
I 

~ 

Merelbeke 
~ 3' Praktische oefeningen N. 45 uur/jaar Heidestr., 19 00 ............ ,! 
~ - Merelbeke 
I 

4. Huisvesting der dieren : 
-a. fysiologische aspecten van de huisvesting G. PEETERS 9 uur/jaar 

.. b. bouwtechnische aspecten van de 
huisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9 uur/jaar 

b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . N . 15 uur/jaar Heidestr., 19 
- Merelbeke 

5. Economie van de veeëxploitatie . . . . . . . N • 22% uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

VAKKENGROEP B : I 
1. Biochemie van de voedingstoffeil . ..... R.VERCAUTEREN 15 uur/jaar Heidestr., 19 

Merelbeke 

2. Aanvullingen van de algemene Heidestr ., 19 
diervoedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Merelbeke 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Heidestr., 19 
Merelbeke 

3. Aanvullingen van bijzondere / Heidestr., 19 
· diervoedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . N . 45 uur/jaar Merelbeke 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 45 Ul_ll/jaar Heidestr., 19 
- Merelbeke 
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- FACULTEIT VAN DE DIERENGENEESKUNDE -
, 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen ., Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

GROEP A : (waarover na één jaar 
examen wordt afgenomen) , 

1. Aanvullingen van de scheikundige analyse 
der eetwaren van dierlijke oorsprong .. R.VERBEKE 45 u. 8V~1o 

-
1' Praktische oefeningen .......... R. VERBEICE , 60u. 14-18 

(15 pratica 

2. Toxicologie der eetwaren van 10-11% 
dierlijke oorsprong ............ M. DEBACKERE 22Vzu (1) 

2' Praktische oefeningen ......... M.DEBACKERE 7%u. op afspraal< 
(2 practica 

3. Aanvullingen van ''Toezicht over 11V~13 

eetwaren van dierlijke oorsprong" 
Deel I .................. L.DEDEKEN 28%u (19 lessen) 

3' Praktische oefeningen ......... L. DEOEKEN 60~. 14-18 
(15 practica) 

4. Alimentaire microbiologie 11Vz-13 
· Deel I ................... L. DEOEKEN 16%u (11lessen) 

5. Immunologische en virologische 10-11 %(2) 
analysetechnieken van de 
voedingsmiddelen ........... A.DEVOS 10 u. (7 lessen) 

5' Praktische oefeningen ......... A.DEVOS 8 u. op afspraak 
(2 practica) 

. ' 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(

0
} = totaal aantal uren per cursus · 

-~-

' 
Plaàts 

' 



.,J:or 
00 
0\ 

I 

' FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE ... 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis (~) maandag dins-dag woensdag donderdag vrijdag 

- - -GROEP B: (waarover na een tweede 
jaar examen wordt afgenomen) 

1. Analyse van additieven en residuen 8%-1~ 
in eetwaren van dierlijke oorsprong .. R.VERBEKE 22% u (15 lessen) 

1' Praktische oefeningen ......... R.VERBEKE 44 u. 14-18 
( 11 practica) 

2. Aanvullingen van .. Toezicht over 8%-10 ' 

eetwaren van dierlijke oorsprong" 
Deel 11 ................. L. DEOEKEN 15 u. (10 lessen) 

2' Praktische oefeningen ......... L.DEDEKEN 32 u. 14-18 -
( 8 practica) 

3. Histologische en histometrische analy-se- 101/2-12(2) 
technieken bij vleesbereidingen .... N.DEVOS 6 u. (4 lessen) 

3' Praktische oefeningen ......... N.DEVOS 16 u. 8%-10%(2) 
( 8 practica} 

4. Alimentaire microbiologie 
~ 10-11% 

Deel 11 ................. L. DEOEKEN 24 u. (16 lessen) - -

4' Praktische oefeningen _. . . . . . . . . . L. DEOEKEN 40u. 14-18 
( 10 practica) 

5. Techniek en beheer van de 10%-12(2) 
slachthuizen .............. L. DEDE~EN 9u. (6 lessen) 

. . 
5' Praktische oefeningen ......... L.DEDEKEN 20 u. pp afspraak 

~ 5 practica) 

.. 
" 

; 

o) = totaai aantal uren oer cursus 

,. 

.. 

zaterdag Plaats 

/ 

; 

' 

/ 

-
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE -

Ucentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

'"~ 

maandag i dinsdag 1 woensdag ~donderdag 1 vrijdag Leergangen Titularis . (0) . 

6. éên grondig vak te kiezen ond~r : 

A. Aanvullingen van de scheikundige 
analyse der eetwaren van dierlijke 
oorsprong ............... R.VERBEKE 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

B. Aanvullingen van ''Toezicht over 
eetwaren van dierlijke oorsprong" ... L. DEOEKEN 90 u. op ·afspraak - 3 uur theorie per week 

c. Histologische en histometrische 
analysetechnieken bij vleesbereidingen N. DEVOS · 90u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

D. Alimentaire microbiologie ...... . L.DEDEKEN 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

E. Toxicologie der eetwaren van 
dierlijke oorsprong ........... M.DEBACKERE 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

F. Immunologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen .. A.DEVOS 90 u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

-

- ---. 

' 
... 

~ -. 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

1 zaterdag Plaats 

I 

-
' 

-
-



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) · 

Pasteurlaan, 2- Tel. 23.59.56 

GRADE'N DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ver
leent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggr~geerde 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 
het doctoraat 

A. Pedagogiek 
B. Orthopedagogiek 
C. Ontwikkelings- én klinische psychologie 
D. Bedrijfspsychologie 
E. Sociale agogiek Ueugdwelzijn en volwas

senenvorming) 
F. Theoretische en experimentele psychologie 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. Tot de kandidatuur : 
1) zij, die aan de toelatingsvoorwaarden, bepaald bij art. 3, § 2, 1 o van 

het koninklijk besluit van 30 september 1964 voldoen (cf. p. 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 19.65 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. 

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 1 964, voor de rich
ting A. 
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C. Tot de licentie, richtingen C, D, Een F : 
de persónen die de graad van kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de rich
ting B. 

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, 
zo~ls 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 Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ver.,. 
leent specialisatiegetuigschriften aan de houders van het diploma van 
licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen die zich, 
na het behalen van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages 
hebben bekwaamd in één of meerdere vakken. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur : 

I i 

de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten
schappen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en 
twee examengedeelten ; 
de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien 
bij het koninklijk besluit van 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 wa~rin het oorspronkelijk diploma van kar.di
daa t werd behaald ; 
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b) De licentie : 

de examenvakken voor de graad van licentiaat 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 examencommissie 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 ih 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, gedut:ende 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 geven over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwiJs; 
het examen 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 oe 
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 van licentiaat. 

e) Het speciaal doctoraat : 
het examen omvat het indienen e·n het verd.edigen van een oorspron
kelijk proefschrift, alsmede van drie bijstellingen, en het gèven van 
een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegst,e tw~e 
jaar na het behalen van de graad van doctor. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

: 
le Kandiàatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen \ 

Leergangen 

1. Algemene psychologie •• ·. 1' ••• ••• 

2. Logica ................... 

3. Ethica ................. 
4. Algemene biologie met practica .... 
5. Algemene didactiek .......... 
6. Theorie van het psychopedagogisch 

onderzoek met practica . ........ 
7. Ontwikkelingspsychologie met 

practica (le deel) ............. 

8. Psychodiagnostiek (le deel) ....... 

9. Organisatie van het onderwijs ..... 
10. Pedagogische praktijk, met inbegrip 

van de praktijk van de intelligentie-
en pedagogische tests ......... 

11. Inleiding tot de algemene methodologie 
van de gedragswetenschappen ..... 

12. Psychologische en pedagogische 
documentatie met practica . . . . .. . . 

13. Algemene pedagogiek .......... 

( 0 } : totaal aantal uren per cursus 
( 1) : eerste halfjaar 

(0) 

60 u. 

45 u. 

45 u. 

60 u. 

45 u. 

90 u. 

60 u. 

45 u. 

15 u. 

30 u. 

30 u. 

30u. 

60 u. 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
P. GHYSBRECHT 17-19 

L.APOSTEL 16Vz-18 

J. KRUITHOF 11-12Vz 

J. HUBLE 14-16(*) 15Vz-16lh 

A. DE BLOCK 
I 

9Vz-11 . 

R. VERBIST 9-12 .. 
30 uur practicum 9-10 

W. DE COSTER (dag en uur later te bepalen) theorie 

P. COETSIER 8Vz.-10 -
A. DE BLOCK 16-17 (1) 

R. VERBIST 30 uur individueel te bepalen 

W. DE COSTER 10-12(1} 

' 
K.DECLERCK 10-11 

R. VERBIST 13Vz-15lh 

(*) =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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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

\ 
Richting : Pedagogiek . 

"-

- - Leergangen - - - Titularis (oj maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . .- .. --

-

i ~, VlllWliU\.Clllli;;:Ol'I>YI,;JlUlUèó!C 111Cl pli:li,;U\4 .r~~ )('") 

I_ · 

(2e deel) ................. W. DE COSTER 60 u. 11-13 

2. Sociologie ............. " .. M. V.ERSICHELEN-
TERRYN 60 u. - 17-19 -. 

1. {)ntwikkelingspsychologie met practica 9-11 ~(*) 
(2e deel) . . . . . . . . . . . . . . . . . W. DE COSTER 60 u. 11-13 Blandijnberg, 2 

2. Sociologie . . . .. . . . . . . . . . " .. M. V.ERSICHELEN-
TERRYN 60 u. - 17-19 -. Blandijn berg, 2 

3. Statistiek ioegepast op de psychologie 
en de pedagogiek . . . . • . . . . . . . . H. PICARO 60u. 8~-1o~ 1 

3. Statistiek ioegepast op de psychologie 
en de pedagogiek . . . . • . . . . . . . . H. PICARO 60u. 8~-10% Univ., 8 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens -

I N. 30u. 16-17 
4. Lichamelijke ontwikkeling van de mens -

N. 30u. 16-17 Dunantlaan, 1 
+=-
\0 5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
N . 

I ; practica ................. OECOOMAN 60 u. 14~-16~ 

6. Sociale psychologie ........... P. GHYSBRECHT 30u 16-17 

5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica . . . . . . . . . . . . . . . . . OECOOMAN 60 u. 14Yz-16% Led., 35 

6. Sociale psychologie . . . . . . . . . . . P. GHYSBRECHT 30u 16-17 Blandijnberg, 2 

7. Overzicht van de voornaamste J. QUACKEL-
psychologische theorieën · ........ BEEN 30u. 10~-11% 

7. Overzicht van de voornaamste J. QUACKEL-
psychologische theorieën · . . . . . . . . BEEN 30u. 10%-11% Pasteurlaan, 2 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ........ J. QUACKELBEEN 60u. 8Y2-lO% . 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving . . . . . . . . J. QUACKELBEEN 60u. 8Y2-lO% . Pasteurlaan, 2 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica ................. G. DE BOCK 60 u. 16-18 

-

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica . . . . . . . . . . . . . . . . . G. DE BOCK 60 u. 16-18 Pasteurlaan, 2 

-
10. 10. Algemene onderwijstechnologie, met inbe-Algemene onderwijstechnologie, met inbe-

grip van de geprogrammeerde instructie 
met practica ............... A. DE BLOCK 60u. 14-16 
grip van de geprogrammeerde instructie 
met practica . . . . . . . . . . . . . . . A. DE BLOCK 60u. 14-16 Pasteurlaan, 2 

\ 

11. Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN -
onderzoek ................ HERREWEG HE 45 u. 14-15% I 

11. Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN -
onderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . HERREWEG HE 45 u. 14-15% Dunantlaan, 1 

.12. .12. Pedagogische praktijk Pedagogische praktijk I IJ Ie IJ IJ IJ IJ IJ IJ .......... R. VERBIST R. VERBIST 30 u. 30 u . Individueellater te bepalen Individueellater te bepalen Dunan tlaan, 1 

13. Inleiding tot de historische pedagogiek 

I met practica ............... K. DE CLERCK 45 u. 11-12% 
13. Inleiding tot de historische pedagogiek J. Kluyskens-

met practica . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 45 u. 11-12% str., 33 ,I 

14. Vergelijkende pedagogiek met practica 14. Vergelijkende pedagogiek met practica K. DE CLERCK K. DE CLERCK 45 u. 45 u. 8V2-10 8V2-10 J. Kluyskensstr., 33 

:otaal aantal uren per cursus (O) = totaal aantal uren per cursus (*)=in groepen · (*)=in groepen · / / 
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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 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica 9-11 J (*) 
(2e deel) .................. W.,DE COSTER 60 u. 11-13 

2. Sociologie ................. M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 17-19 

3. Statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek ............... H. PICARD 60 u. 81/z-101/z 

4. Lichamelijke ontwikkeling van de 
mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 30u. 16-17 

5. Fysiologie met demonstraties met ·E. PENNOIT-
practica ....... ". ............. DECOOMAN 60 u. 14%-161/z 

6. Sociale psychologie ........... P. GHIJSBRECHT 30 u. 16-17 

7. Overzicht van de voornaamste psycho- J. QUACKEL-
logische theorieën ............ BEEN 30u. 101/z-111/z 

8. Principes en methodes van de 
psychologische raadgeving ........ J. QUACKELBEEN 60 u. 8Yz-10Yz 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met ... 
practica ................... G. DE BOCK 60 u. 16-18 

10. Algemene onderwijstechnologie, met 
inbegrip van de geprogrammeerde .. 
instructie met practica .......... A. DEBLOCK 60u. 14-16 

11. Psychodiagnostiek (2e deel) ....... F. MUSSCHOOT 45 u. 8Yz-10 

(0) = totaal aantal uren per cursus (*) =in groepen 

, 
-- .. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 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 · 

• r 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Experimentele psychologie ....... W. DE COSTER 30u. .. 
. 14-16(1) 

13. Psychologische praktijk ......... F. MUSSCHOOT 30u. 11-12(*) 

14. Socio-psychologie van het bedrijfs-
leven met practica ... . ...... . . P. COETSIER 60 u. 11-13 

' 

15. Algemene en bijzondere beroepskunde 
met practica ............. . . F. MUSSCHOOT 30 u. HHI I 

16. Eén cursus te kiezen uit : -
a. Inleiding tot de historische 

pedagogiek met practica ........ K. DE CLERCK 45 u. 11-12Yz 
of 

b. Vergelijkende pedagogiek met 
practica ................ K. DE CLERCK 45 u. 8V2:-10 

I -
-

I -

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (*)=in groepen ( 1) = eerste halfjaar 

~ 

' 

-
zaterdag Plaats :. 

Blandijnberg, 2 

' Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

' 

J. Kluyskensstr., 3 

J. Kluyskens-

' str., 33 

-

\. 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in~ psychologische en pedagogische wetenschappen 
j Richting A : Pedagogiek 

' ~-----------------------------r--------------~--~-----r------~----~~-----r------~----~~--------~ 

-

Leergangen 

1. De psychologische pedagogiek 
partim: theorie 

partim : oefeningen 

2. Problemen uit de psychologische 
pedagogiek - theorie . . . . . . 

3. Beginselen van de psychiatrie 
-theorie .... · ..... . 

4. Speciale methodiek van het basisonderwijs 
- oefeningen 

-theorie ............. . 

5. Biologie toegepast op de opvoeding 
met oefeningen . . . . . . . . . . 

6. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde . . . . . . . . . 

7. Differentiele en per5oonlijkheids
p5ychologie met oefeningen - partim 

Titularis 

R. VERBIST 

M.L. VAN 
HERREWEGHE 

R. VERBIST 

E.VERBEEK 

G. KEPPENS 

G.KEPPENS 

E. PENNOlT
OE COOMAN 

A. DE BLOCK 

theorie ............... .... I W. DE COSTER 

8. Hygiëne in verband met de opvoeding I A. VAN 
en het onderwijs . . . . . . . . . . . . . MEIRHAEGHE 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

{
0

) I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

30 u. I 9-11(1) 

30 u. 14-15 

30 u. 9-11(2) 

60u. 12-13 12-13 

45 u. 14-15 

90 u. 
8V2-10 

60u. 16-17 

30 u. l1V2-12% 

45 u. 9-10% 

30 u. 11-13(1) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

,, 
H..-Du.nantl., 1 

1-

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Led, 35 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

H. Dunantl., 1 



' 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
I Richting A : Pedagogiek · 

; 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ - -

I -I 
I 9. Schoolinspectie A. DE BLOCK 45 u. 14-15% Pasteurlaan, 2 .... .. ... .. ..... 
I .. I 10. Moderne onderwijssystemen- theorie A. DE BLOCK 30u. 16-17 Pasteurlaan, 2 I .. 
I I 
I 11. Stage in de psychopedagogiek -· -partim ........... .. .... R. VERBIST 90u. 9-11(1) 

H. Dunantl., 1 
- partiro ................. M.L. VAN 

HERREWEG HE 90 u. 9-11(2) 
I 

12. Cursussen naar keuze zie p. 499 en 500 180u. ~ 
1.0 
0\ 

I ,. 

'· 
-· 

'. 

' 
I 

; 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(0) = totaal aar.tal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

" 2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen Richting A : Pedagogiek 
--. -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Speciale methodiek van het secundair 
onderwijs ................ A. DE BLOCK 30 u. 9-10 

·~ 
Pasteurlaan, 2 

2. Problemen uit de vergelijkende J. Kluyskens--
pedagogiek- theorie ........... K. DE CLERCK 30 u. 1(}11(3) str., 33 

3. Differentiele en persoonlijkheidspsycholo- 161/2-17Vz 
gie met oefeningen - partiro oefeningen W. DE COSTER 15 u. (3) Blandijnberg, 2 

4. Vraagstukken uit de schoolwetgeving 
met oefeningen ............. R. DE MEYER 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

5. Biologie toegepast op de opvoeding E. PENNÖIT-
met oefeningen ............. DE COOMAN 60 u. 14-15 Led., 35 

6. Sociale pedagogiek M.L. 
- partiro oefeningen ........... VAN HERREWEG HE 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

- partiro theorie ............. R. VERBIST 30 u. 14-15 H. Dunan tl., 1 

7. Persoonlijkheidsvorming-theorie ..... R. VERBIST 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

8. Problemen uit de sociale pedagogiek- M.L. 
theorie .................. VAN HERREWEG HE 30 u. 15-16 H. Dunan tl., 1 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek- theorie ........... R. VERBIST 30 u. 15-16 H. Dunan tl., 1 

10. Stage in de psycho-pedagogiek 
- partiro ................. R. VERBIST 90 u. 9-11(1) H. Dunantl., 1 

- partiro ................. M.L. VAN 
HERREWEG HE 90 u. 9-11(2) H. Dunantl., 1 

11. Docimologie ............... A. DE BLOCK 30 u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

12. Cursussen naar keuze zie p. 499 en 500 180 u. 

13. Algemene orthopedagogiek ....... M. WENS 30 u. 10-12(3) Prof. Guislain-
str., 49 

14. Speciale methodiek van het basisonderwijs 
- oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . G. KEPPENS 45 u. 1(}10Vz Pasteurlaan, 2 

-theorie ................. G.KEPPENS 90u. 10%-12 Pasteurlaan, 2 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen { 0 ) totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren. 
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FACULTEIT. VQOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
"' 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

- Richting A : Pedagogiek 

-
- Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Nieuwe stromingen in de didactiek ... A. DE BLOCK 30 u. 10-11 
r---

2. Problemen uit de historische pedagogiek 
-theorie ................. K. DE CLERCK 30 u. 9-10 

3. Speciale methodiek van de kleuter-
opvoeding - theorie en oefeningen G.KEPPENS 45 u. 14-15V2 

4. De experimentele pedagogiek 
- partim theorie -- R. VERBIST 30 u. 16-18(1) ............. 

," 

- partim oefeningen ........... M.L. VAN 
HERREWEG HE 30 u. 10-11 

5. De evaluatiemethoden van de 
persoonlijkheidsvorming 
- partim theorie ........ • ..... M.L. VAN 30 u. 16-17 

~ 

- partim oefeningen ......... ..... HERREWEG HE 30 u. 17-18 

6. Problemen uit de experimentele 
pedagogiek - theorie .. . • ........ R. VERBIST 30 u. 16-18(2) 

7. Psycho-pedagogische raadplegin~ -
- partim theorie ............. M.L:VAN 30 u. 10-11 

- partim oefeningen ........... HERREWEG HE 30 u. 11-12 

8. Stage in de psychopeetagogiek ' 
- partim ................. R. VERBIST 90 u. 14-16(1) 

- partim .................. M.L. VAN 

" HERREWEG HE 90 u. I 14-16(2) 

9. Cursl!ssen naar keuze zie p. 499 en 500 180 u. 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

- -
' 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

' 

Pasteurlaan, 2 

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 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
. Richting A : Pedagogiek I 

-
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 worderi, met een totale studieduur van ten minste 180 uur (theorie en oefeningen-samen) 

1. Bijzondere problemen uit de onderwijs-
technologie ............... A. DE BLOCK 30 u. 

2. Didaxologische research met practica .. A. DE BLOCK 30 u. 

3. Bijzondere problemen uit de 
observatiecyclus .............. A. DE BLOCK 30u. 

4. Onderwijsbeleid met practica ...... A. DE BLOCK 30 u. 

5. Theorie en praktjjk van de wetgeving op de 16-18 
jeugdbescherming met oefeningen .... G . DE BOCK 30 u. (1) 

6. Bijzondere problemen uit het hoger 
onderwijs ................ K. DE CLERCK 30 u. 

7. Oefeningen in verbale communicatie ... K. DE CLERCK 30u. -

8. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie W. DE COSTER 30 u. 

9. Experimentele psychologie (2e deel) • "' •. W. DE COSTER 30u. 

10. Beginselen van de psychofarmacologie .. A. DE 
SCHAEPDR YVER 30 u. 17-18 

11. Esthetica en kunstfilosofie 

(1) =eerste halfjaar 
{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

........ A. JANSSENS 

(2) = tweede halfjaar 
(3) =om de veertien dagen 

- 60u. 

(5) =niet in 76/77 
(6) = wel in 76/77 

10-12 . 
(3)-(5) 

lV~1 
10-12 
(3)(6) 

' 

' 

11-12 

9-10 

14-15 

10V2-12V2 
(1) 

9-10 

F 

.. 
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. 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenSchappen 
Richting A : Pedagogiek 

Leergangen - Titularis (0) maandag dinsdag woensdag dünderdag vrijdag zaterdag Plaats ----- -- -

. 
12. Bijzondere problemen uit het basis-

· onderwijs G. KEPPENS 30 u. 17-18 ... Pasteurlaan, 2 ................ 

13. Bijzondere problemen uit het kleuter-
onderwijs ................ G. KEPPENS 30 u. 9-10 Pasteurlaan, 2 

I 

14. Beginselen van de fysiopathologie .... I. LEDSEN 30 u. 14-15 A.Z. 
~ 

Vl 

8 
15. Bijzondere problemen uit de biologie E. PENNOIT-

toegepast op -de opvoeding ........ DE COOMAN · 30 u. 11-12 Led., 35 

I 16. Klankleer en orthofonie ... . ..... C. TA VERNIER-
VEREECKEN, 30 u. 9-10 Blandijnberg, 2 

17. Beginselen van de neuropathologie in A.Z. 
verband met het menselijk gedrag .... H. V ANDER EECKEN 30 u. 17-18 Aud.C 

18. Gezinspedagogiek .......... M.L. ' 
- VAN HERREWEGHE 30 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

19. Bijzondere problemen uit de M.L. VAN -- .. -
oriëntatiecyclus ............. HERREWEGHE 30 u. 16-17 H. Dunantl., 1 

20. Bijzondere problemen uit de M.L. VAN 
determinatiecyclus ............ HERREWEG HE 30u. 17-18 H. Dunantl., 1 

21. Permanente opvoeding .......... M.~. VAN 
HERREWEG HE 30u. 9-11(1) H. Dunantl., 1 

22. Actuele problemen uit de pedagogiek .. R. VERBIST 30u. 11-12 
~ 

H. Dunantl., 1 

(1) = eerste hal(iaar ( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEITVOOR PSYCHOLOGISCJfF EN PEPAGOGISCHE WETENSCf'APPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschanoen 
Rjchting B : Ortho.pedago.giek 

-

Leergangen Titularis (0) maal'} dag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Psychologische pedagogiek- partim 
theorie (4) .................. R. VERBIST 30 u. 9-11(1) 

2. Beginselen van de psychiatrie ...... E.VERBEEK 60 u. 12-13 12-13 

3. Problemen uit de methodologie van de ge-
dragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie·van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen- partim 14%-16% 
theorie .................. W. DE COSTER 30 u. (1) 

4. Differentiële en persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen- partim 
theorie .................. W. DE COSTER 45 u. 9-10% 

5. Biologische basis van het gedrag- E. PENNOIT-
partirn : endocrinologie ......... DE COOMAN 45 u. 14%-16 

6. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming ......... G. DE BOCK 30 u. 16-18(1) 

7. Algemene orthopedagogiek 
-theorie ................. 30 u. 10-12(3) 

M.WENS 
-stage ................... 60 u. 8-12 

14-18(5) 

8. Psychologische onderzoeksmethoden ten 
behoeve van de orthopedagogiek en ortho-
pedagogische raadgeving - theorie .... M.WENS 15 u. 9-10 (2)(*) 

(1) = eerste halfjaar (*) = in groepen (3) = individueel te bepalen (2) =tweede halfJaar (3) = om de 14 dagen 
(4) =de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 501 en cursus 8 p. 503 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' 

Plaats 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Prof. 
Guislain-
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' I 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag! dinsdag I woensdag !donderdag! ·vrijdag I zaterdag 

9. Hygiëne in verband met de opvoeding 
en het onderwijs- theorie ..... . 

A. VAN 
MEIRHAEGHK 

fO. Mode me onderwijssystemen - theorie . . I A. DE BLOC K 

11. Psychopathologie van het kind- theorie . I A. EVRARD 

12. Interactiemethoden-theorie ....... I N. 

13. Eén cursus naar keuze van rmmmum 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 

30 u. 

30u. 

60u. 

30u. 

{ 0 ) = totaal ~ntal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

11-13 (1) 

16-17 

9-11 

op afspraak 

' 

Plaats 

- H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

I 

-
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- FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE-WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en.pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek -

Leergangen Titularis (0) 

1. Cultuur-psychologische en agogische · 
-systemen in historisch perspectief-

partim : filosofische aspecten ...... L.APOSTEL 15 u. 

2. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief-
partim : psychologische antropologie .. W. DE COSTER 15 u. 

3. Problemen uit de interactie- en inter-
ventiemethoden met inbegrip van de 

I deontologische aspecten - theorie .... N. 60 u. 

4. Oefeningen in de interactie- en inter-
venti_emethoden ••••••• 0 •••• • N. ./ 60 u. 

5. Cultuur-psychologische en agogische 
sy sternen in historisch perspectief -
partim : socio-economische en kultuur-
historische aspecten - theorie ...... J. KRUITHOF 15 u. 

6. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen - partim : psycho-sociale 
aspecten en -behandelingswijzen - theorie . J. QUACKELBEEN 15 u. 

7. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen- partim : anatomisch fysio- A. VAN 
logische aspecten- theorie ........ MEIRHAEGHE 15 u. 

8. Sociale pedagogiek - partim 
theorie ( 4) ................ R. VERBIST 30u. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(4) =de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 501 en cursus 8 p. 503 

maandag dinsdag 
. . 

•' 

ll%-12Vz 
(2) 

14-15 

woensdag donderdag 

15-17 

30 uur na afspraak 

., 

11-12 (2) 

-

vrijdag 

14%-16Yz 
(1} 

10-11{1) 

8%-91/:1. 
(2) 

-
I 

zaterdag Plaats 
( 

Blandijnberg, 2 
' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg; ~ 

Blandijnberg, 2 

., 
; 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts 160 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 
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0 
~ 

I 

F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek . 

Leergangen 
". 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief, -
partiro : motivering en doelstellingen 15-16 
in de pedagogiek- partiro ........ R. VERBIST ~ 15 u. (1) 

10. Speciale orthopedagogiek en orth<r 
didactiek met oefeningen en stage 
-theorie ......... · ........ 30u. - 1ü-12(3) -

M. WENS 
-stage .................. 60 u. 8-12 

14-18(2) 

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 van andere faculteiten. 

". - -

-

' 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = in groep en 
(o) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over. verschillende studiejaren 
(3) =om de veertien dagen 

zaterdag Plaats .. 

H. Dunantl., 1 

Prof. 
Guislain-

str., 49 

-

-. -

-

-

\: 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : psycho-socio-
linguistische aspecten .......... L.APOSTEL 15 u. 15Vz-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 . 60u. later te bepalen 

4. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE - . 
-theorie ................. SCHAEPDRYVER 30 u. 17-18 

5. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : neurologische en 
neuro-fysiologische aspecten ....... A. EVRARD 15 u. 11-12(1) 

6. Oriëntering, scholing en herscholing 
van gehandicapten- theorie ....... A. EVRARD 30 u. 

7. Oefeningen in de oriëntering, scholing 
en herscholing van de gehandicapten - .. 
oefeningen ................ A. EVRARD 60u. 

8. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie .................. I. LEVSEN 30u. 14-15 

9. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : klankleer en C. l;'AVERNIER-
orthofonie .. .. ............... VEREECKEN 15 u. 9-10 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 1) = eerste halfjaar 

(9) =elke 4e vrijdag 

vrijdag 

I 

-
~ 

{ 9-12 
14-18 
(9) 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blançlijnberg, 2 

A.Z. 
, 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
I 

A.Z. 

Blandijnberg, 2 
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FACULT~T VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

, 3e Licentie in de psycholopche en pedagogische wetenschappen 
. Richting B : Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis rJ maandag dimdag woensdag donderdag vrijdag 

10. Beginselen van de neuropathologie in 
verb.and met het menselijk gedrag - -
theorie .................. H. V ANDER EECKEN 30u. 17-18 

11. Medisch schooltoezicht- theorie .. .. .. . A. VAN 17%-18Yz 
MEIRHAEGHE 15 u. (1) 

12. Problemen uit de orthQpedagogiek met 
inbegrip van : 
:raakanalyse-deontologie-equipewerk; 
Organisatie van jeugd- en gehandicapten- -
zorg; 
V rij etij ds beste ding; 
Problemen van leiding e~J1 opleiding; 
Financiering, beheer; 
Gevallenstudie, rappatage en 
behandelingsplan 
partim theorie . . . . . . . . . . . . . . 30u. 12-13 

M. WENS 
partim oefeningen en stage . . . . . . . . 60u. 8-12 

'1~i8 -

13. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de ' 

andere licentieprogramma's van de facul-
teit, hetzij, met toestemming van de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram-
ma's van andere faculteiten. 

; . (1) = eerste naUJ 
( 0 ) = totaal aan~l uren pèr cursus eventueel gespreid qver .verschillende studiejaren 

'· 

zaterdag Plaats 

A.Z. 
Aud.C 

H. Dunantl., 1 

-

·~ 

Prof . 
Guislain-
str., 49 

i 

i 

I 

, 
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.FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISqiE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

I Richting C : Ontwikkelings- en Klinische-Psychologie 

Leergangen TitultÎris · (0) maandag dinsdag woensdag donderdag ·vrijdag 

1. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie .......... H. PICARO 60u. 9-11 

2. Beginselen van de psychiatrie - theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 

3. Biologische basis van het gedrag E. ~ENNOIT-
(endocrinologie) ............. DECOOMAN> 90u. 14%-16 

4. Interactiemethoden-theorie ....... N. 30u. na afspraak 

5. Problemen uit de psychodiagnostiek -
partim theorie .............. P. COETSIER 60u. 14-16 

6. Problemen uit de psychologische raad-
14-16 pleging in gezin, school en bedrijf ,, 

- partim : school en geziJt ..... . .. J. QUACKELBEEN 30u. (1) 

7. Proble~n uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk - theorie . N. 30 u. 9-10 

8. Differentiele en persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen- theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10% 

9. Experimentele psychologie (2e deel) - 10%-12% 
theorie .................. W. DE COSTER 30u. (1) 

(1) = eerste haUJ 
( 0 ) =totaal aantal uren eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

~ 

' 

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 
I 

Pasteurlaan, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag ldonderdagl vrijdag I zaterdag 

10. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 
- partim theorie . . 

------------------------------~W.DECOSTER 

- partim oefeningen 

11. De psychopathologie van het kind-
theorie .................. I A. EVRARD 

12. Cursussen naar keuze zie p. 512 

30 u. 

15 u. 

60u. 

150u. 

{ 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

(*) = in groepen 

14V2-16V2 
(1) 

14V2-16V2 
(2)(*) 

9-11 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 



: FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings-en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

: 

1. Logica en psychologie - theorie ..... L.APOSTEL 30 u. 14-15 Blandijnberg, 2 

2. Theorie en praktijk van de wetgeving op 
de jeugdbe~herming ........... G. DE BOCK 30u. 16-18(1) Pasteurlaan, 2 

3. Problem~n uit de ontwikkelingspsychologie 14-15 
-theorie ................. W. DE COSTER 30 u. (3) Blandijnberg, 2 

4. Differentiële en persoonlijkheidspsycho- ' 

logie met oefeningen- partim : 16%-17% 
oefeningen · . . . . . . . . . . . . . . . . W. DE COSTER 15 u. (3) Blandijnberg, 2 

VI 

~ 5. Oriëntering, scholing en herscholing 
van de ge~dicapten - theorie ...... A. EVRARD 30 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

6. Problemen uit de psychodiagnostiek- Godshuizen-
theorie ......... -· ........ F. MUSSCHOOT 60 u. 16-17 laan, 4 

7. Oefeningen .in de psychodiagnostiek- Godshuizen-
oefeningen ................ F. MUSSCHOOT 60 u. 17-18 laan, 4 

8. BiologiscHe basis van het gedrag E. PENNOIT-
(2e deel) ................. DECOOMAN 90 u. 10Yz-12 Led., 35 

.. 

0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren .. 
1) = eerste halfjaar (3) = om de veertien dagen 

: 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psycholopsche en pedagogische wetenschappen Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen. . Titularis (0) maandag 

9. Twee cursussen naar keuze uit de volgende 
a. Problemen uit de interactie- en 

interventiemethoden met begrip 
van de deontologie· . . . . . . . . . . N . 30u. 9-10 

b. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de 
deontologie-partim: school en gezin · 9-11 
-theorie ....... .......... J. QUACKELBEEN 30u. (3) 

è. Gevallenstudie uit de psychQlogische 
begeleiding met inbegrip van de ·~ 

deontologie ...•..•......• N. 30u. 

10. Drie cursussen met stages naar keuze 
uit de volgende : (*} 
a. Oefeningen in de ontwikkelings-

psychologie . . . . . . . . . . . . . • W. DE COSTER 45 u. 

b. Oefeningen in de psychologische 
begeleiding . . . . . . . . . . . . . . N . 

c. Oefeningen in de psychologische 
raadplegi~ .............. J. QUACKELBEEN 45 u. 

d. Oefeningen in de orientering, scholing 
en herscholing van de gehandicapten A. EVRARD 45 u. 

~ 

e. Oefeningen in de interactie- en 
interven tiemethoden ......... N.' 45 u. 

11. Cursussen naar keuze zie p. 512 . 150 u. 

-twee anderè oefen~n van 45 u. elk, waarvan een in de 2e licentie en een in de 3e licentie. 
(4) =in groepen 

. dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag 

- ... 

na afspraak 

.. 
9-12 14-15 

(3)(4) (3)(4) 

10-llVz 

15Y:I:"17 
(**) ~ 

10-12(**) 
14-16 

na afspraak 

-
tm de veertien dagen 
ls volgt: - -gevuld met stages 

~ 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

-
Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

. Coupure 
Rechts, 160 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN -

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen Richting C : Ontwikkelings- en Klinische PsychoiÖgie 
.... 

Leergangen Titularis (0) maandag . dinsdag MJOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Oefeningen in de psychodiagnostiek- 9-12(8) . 
partim : oefeningen ........... P. COETSIER 60u. 14-18 Pasteurlaan, 2 

2. Beginselen van de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag-
theorie .................. H. VAN DER EEC KEN 30 u. 17-18 A.Z. 

3. Beginselen van de psychofarmacologie - A. DE 
theorie .. ................. SCHAEPDR YVER 30 u. 17-18 A.Z. 

4. Beginselen van de fysiopathologie -
theorie .................. I. LEUSEN 30u. 14-15 A.Z. 

5. Drie cursussen met stages uit de 
Vl volgende:{+) 

a. Oefeningen in de ontwikkelings-
psychologie .............. W. DE COSTER 45 u. 9-12(3) 14-17(3) Blandijnberg, 2 

b. Oefeningen in de psychologische· Coupure 
begeleiding . . . . . . . . . . . . . . N . 45 u. na afspraak Rechts 160 

c. Oefeningen in de psychologische 9-12(6) Coupure 
raadpleging .............. J. QUACKELBEEN 45 u. 14-18 Rechts 160 

d. Oefeningen in de orientering, 9-12 
scholing en herscholing 14-16 Pasteurlaan, 2 . 
van gehandicapten ........... A. EVRARD 45 u. -- (9) 

~. Oefeningen in de interactie- en 
interven tiemethoden ......... N. 45 u. na afspraak ·' Blandijnberg, 2 

6. Cursussen naar keuze zie p. 512 150 u. 

{ 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
{+) = 180 u. oefeningen gespreid over 2e en 3e licentie als volgt: 
- de oefeningen van eenzelfde cursus twee jaar te volgen = 90 u., deze oefeningen worden aangevuld met stages 
- twee andere oefeningen van 45 u. elk waarvan een in de 2e licentie en een in de 3e licentie 
{++)=individueel te bepalen (3) =om de veertien dagen (6) =elke 1e vrijdag van de maand 
(8) =elke 3e vrijdag van de maand (9) =elke 4e vrijdag van de maand 



I -
VI ...... 
N 

I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

CYRSUSSEN NAAR KEUZE 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C: Ontwikkelings-en Klinische Psychologi~ 

Titularis ( 0 } I maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag zaterdag 

Een samenhangende groep van ten minste vier cursussen miar 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 worden. 

Kan gekozen worden : 

- elke cursus uit een andere richting van de 
faculteit voor zover die niet op het eigen 
programma voorkomt, eventueel ook cur
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 wetgeving en reglemen
tering in verband met psychologische 

E. ~ENNOIT
DECOOMAN 

praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . I R. DE MEYER 

3. Klankleer en orthofonie ......... I c. TAVERNIER-
VEREECKEN 

45 u. 9-10% 

15u.l . I 11-12(2) 

30 u. I 9-10 (1) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(2) = tweede halfjaar . ' 

Plaats 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCJlAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
I Richting D: Bedrijfspsychologie 

~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Problemen uit de socio-psychologie 10%-12% 
van de reclame en verkoop - theorie ... P. COETSIER 30 u. (1) Pasteurlaan, 2 

2. Problemen uit de socio-psychologie · 
van het bedrijfsleven - theorie ...... P. COETSIER 30 u. 8Y~10% - Pasteurlaan, 2 

3. Problemen uit de psychodiagnostiek-
partim theorie .............. P. ÇOETSIER 60u. 14-16(1) Pasteurlaan, 2 

V. -w 
4. Stage en oefeningen in de socio- · 

psychologie van het bedr~jfsleven (*) .. P. COETSIER 90u. Pasteurlaan, 2 
I 

5. Stage en oefeningen in de socio-psycho-
logie van de reclame en verkoop (*) ... P. COETSIER 90 u. Pasteurlaan, 2 

6. Grondige studie van· het agogisch 
proces- partim theorie(**) 
a. Studie van de sociale diagnose . . . . . G. DE BOCK 30 u. .. 

8Y~10% Pasteurlaan, 2 
b. Studie van de methoden en technieken 

van de interventie (met inbegrip 
van evaluatieonderzoek) . . . . . . . . G. DE BOCK . 30u . 

7. Experimentele psychologie (2e deel) 10%-12% 
-theorie ................. W. pE COSTER 30u. (1) Blandijn berg, 2 

(**) d ) g , .e volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

-
le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

-/ 

,._ 
~ 

/ · Richting D : Bedrijfspsychologie 

\ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ... Plaats 

.. 
8. Problemen uit de methodologie van de · , 

gedragswetenschappen met inbegrip van de -

deontologie van het wetenschappelijk : 
...,. 

onderzoek 
h 

14V2-16Yz i 
- theorie(**) .............. W. DE COSTER 30 u. (1) . Blandijn berg, 2 
- oefeningen (**) W. DE COSTER 15 u. 14%-16V2 I 

••• •••••••• j •• ... (2)(5) 

9. Nijverheidsnatuurkunde : •. 
a. partim : koelprocessen, luchtcondi-

~ 

Vl ...... 
tioneren, droogprocessen (**) ..... 30u. Coupure 

P. MOERMAN r--- 15-17 
+:>. 
I 

b. partim : elektronica(**) 30 u. 
~ 

Links, 533 ....... 
-

10. Personeelsbeleid - theorie . . . . . . . . ... Godshuizen- · .. 
F. MUSSCHOOT 30 u. ' 9-10 ' laan, 4 -

-11. Organisatiepsychologie - theorie ' 
,-.. .... Godshuizen-

F. MUSSCHOOT .. : 30u. 10-12(1) laan, 4 
! 

12. Ar beidsstu die - <. 

- partim theorie ......... . ... 20u. I Godshuizen-
F. MUSSCHOOT - 12-13 

- partim oefeningen ....... . ... 10u. laan, 4 
~ 

13. Stage en oefeningen in personeels- Godshuizen-
beleid(*) F. MUSSCHOOT 90 u. - laan, 4 ................ 

' 

) = zeven cursussen te kiezen uit de met ( ) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(th~orie en oefeningen) 

<*> -één stage en oefenineen oermanent te yplgen tjjdens de tweede semester van de eerste licentie 



VI 
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VI 

.. 
F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 

. 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
~ 

Richting D : Bedrijfspsychologie I 
,. 

' 
~ 

Leergangen ~ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

" 
t 

/ 
14. Stage en oefeningen in de organisatie- ..... Godshuizen-

psychologie (*) ............. F. MUSSCHOOT 90 u. laan, 4 
~ -

15. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf 14-16 Coupure 
- partim bedrijf . . . . . . . . . . . . : . J. QUACKELBEEN 30u. (1) Rechts, 160 

~ 

16. Problemen uit de geschiedenis van de Coupure 
' psychologie- theorie(**) (***) ..... J. QUACKELBEEN 30 u. 9-10 Rechts, 160 

17. Stage en oefeningen in de psychologische Coupure - .. 
raadpleging in het bedrijf(*) . ...... J. QUACKELBEEN 90u. Rechts, 160 -

18. Cursussen naar keuze zie p. 520 

19. Van de studenten die de research-afdeling I 
. volgen \Wrdt verwacht dat zij na de 1e 
· licentie kunnen programmeren in ~ - .. 

FORTRAN en PL/1 
' 

J 

-...... 

. . " - ~ 

.... I - \. ,... 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 1) = eerste halfjaar . . " , 
(*)=één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 

J 

(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(*"*) gemerkte, te volgen gespreid over dele, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 

(***)=verplichte cursus voor de studenten van de speci_alisatie research-bedrijfspsychologie 

-

. I 

' 

I 

, 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAG<XiiSCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen -
Richting D : Bedrijfspychologie 

Leergangen ~ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Inleiding tot de sociale wetgeving- E. CLAEYS-
theorie ................... LEBOUCQ 30u. 10%-11 Vz Univ., 2 

2. Tewerkstelling en arbeidsvoorziening, met -
oefeningen ................ P. COETSIER 15 u. 10V2-11 Pasteurlaan, 2 

3. Uni- en multidimentionele schaalmethoden, 9-12 
met oefeningen (**) (*"*) ........ P. COETSIER 30 u. 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

4. ·Stage en oefeningen in de soci<rpsych<r 9-12 
logie van de reclame en verkoop(*) ... P. ÇOETSIER 90u. 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

5. Stage en oefeningen in de soci<rpsych<r 9-12 
logie van het bedrij'rsleven (*) ...... P. COETSIER 90u. 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

6. Differentiële en persoonlijkheidspsycho-
logie met oefeningen 
- partim theorie ............. W. DE COSTER 45 u. 9-10V2 Blandijnberg, 2 

- partim oefeningen . ~ . . . . . . . . . . W. pE COSTER 15 u. 16%-17'/2(4} Blandijnberg, 2 

7. Problemen uit de experimentele 10-12(2) 
psychologie- theorie ........... W. DE COSTE~ 45 u. 14-15(4) Blandijnberg, 2 

-8. Problemen uit de ontwikkëlingspsych<r 14-15 . 
logie-theorie (**) ............. W. DE COSTER 30 u. (4) Blandijnberg, 2 

(1) =eerste 
( 0 ) = totaal : 
(*) =één stl 

zodani gaat elk stuaent uttemaeliJk v1er stages met oerenmg 
(**)=zeven cursussen te kièzen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e, en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

' Richting D :· Bedrijfspsychologie I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I ~ 

I 9. Problemen uit de psychodiagnostiek- Godshuizen-

I pcu:tim theorie .............. F. MUSSCHOOT 60u. 16-17 laan, 4 

I 10. Oefeningen in de psychodiagnostiek- Godshuizen-
I partim oefeningen ............ F. MUSSCHOOT 60u. 17-18 laan, 4 

I 
11. Stage en oefeningen in personeels- 9-12 Godshuizen-

beleid(*) F. MUSSCHOOT 90u. 14-18 laan, 4 ................ 
(3)(7) I 

I 
I 12. Stage en oefeningen in de organisatie- Godshui zen-
Vl psychologie(*) ............. F. MUSSCHOOT 90u. laan, 4 -I ...._J 

9-12 
I I 13. Stage en oefeningen in de psychologische 14-18 Coupure 
I ·raadpleging in het bedrijf(*) ....... J. QUACKELBEEN 90u. (3)(6) Rechts, 160 
I 

I 

14. Inleiding tot de economie en het 
bedrijfsbeleid 
- partim : inleiding tot het bedrijfsbeleid A. VLERICK 30u. 15-17(1) Univ., 2 

- partim : inleiding tot de economie .. M.VAN 
MEERHAEGHE 30u. 14-16(1) Univ., 2 

15. Bèginselen van de psychiatrie- theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 Pasteurlaan, 2 

16. Cursussen naar keuze· zie p. 520 

(1) =eerste halfjaar · (3) =om beurt le halfjaar- 2e halfjaar ( 4) = in groepen (7) =elke 2e vrijdag (6) = elke 1e vrijdag 
(*)=één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de 2e semester van de le licentie en één stage bij elk van de titularissen tijdens de 2e licentie, 

zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

.... 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . . 
-

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen --~ 

- - I 

i Richting D : Bedrijfspsychologie .. 
: ' 

Leergangen ... Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ ,., ... -
1. Logica en psychologie- theorie(**)(***) L. APOSTEL 30u. 14-15 - Blandijnberg, 2 

-

2. Kennisleer - theorie (* *) L. APOSTEL 30u. - 10-12(1) Blandijnberg,2 ......... 

3. Gevallenstudie uit de socio-psychologie -
van het bedrijfsleven met inbegrip van 
de deontologie- theorie .......... P. COETSIER 15 u. - Pasteurlaan, 2 

~ 

~ •. 
4. Gevallenstudie uit de socio-psychologie -. . 

van de reclame en verkoop met inbegrip 9-12 
van de deontologie- theorie ....... P. COETSIER 15 u. , 14-18(8) Pasteurlaan, 2 

: 

5. Oefeningen in de psychodiagnostiek- -
partim .................. P. COETSIER · 60u. Pasteurlaan, 2 

6. Moderne onderwijssystemen - theorie (**) A. DE BLOCK 30u. 
. 

16-17 Pasteurlaan, 2 

7. Docimologie - theorie (* *) ........ A. DE BLOCK 30u. 10-11 Pasteurlaan, 2 -
8. Psychologische antropologie -theorie (* *) W. DE COSTER 15 u. 8-9(1) 

' 
Blandijnberg, 2 

9. Psychopathologie van de arbeid- ' \ 

theorie (* *) . . . . . . . . . . . . . . . A. EVRARD 30u. 8-9 .... Pasteurlaan, 2 

10. Oriëntering, scholing en herscholing 9-12 
van gehandicapten-- theorie(**) ..... A.EVRARD 30 'u. . 14-18(9) Pasteurlaan, 2 

• r . ' 
11. Methodologie van het organisatie- 9-12 Godshuizen-

onderzoek- theorie(**)(***) ...... F. MUSSCHOOT 30u. 14-18{7) laan, 4 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over verschillende studiejaren (7) =elke 2e vrijdag ( 8) = elke 3e vrijdag (9) = elke 4e vrijdag 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen l 

;, 
Richting D: Bedrijfspsychologie 

' 

Leergangen I Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

' -
12. Gevallenstudie uit het personeelsbeleid Godshuizen-

met inbegrip van de deontologie - theorie F. MUSSCHOOT 15 u. 
9-12 

laan, 4 

13. Gevall~nstudie uit de organisatie-
14-18(7) 

psychologie met inbegrip van de 
) Godshuizen-

deontologie- theorie . . . . . . . . . . . F. MUSSCHOOT , . 15 u. laan,4 

14. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de deonto- Coupure 
logie, partitli school en gezin (**) .... J. QUACKELBEEN 30u. Rechts, 160 

15. Gevallenstudie uit de psychologische raad-
9-12 pleging met inbegrip van de deontologie, 

/ 14-18(6) Coupure 
partiro bedrijf .............. J. QUACKELBEEN 15 u . . I Rechts, 169 

16. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf, Coupure 
partiro : school en gezin- theorie(**) .. J. QUACKE!.BEEN 30u. Rechts, 160 

17. Problemen. uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk - Coupure 
theorie (* *) ............... N. - 30u. na afspraak Rechts, 160 

I 

r 
18. Gevallenstudie uit de psychologische 

begeleiding met inbegrip van de ' Coupure 
deontologie (**) . . . . . . . . . . . . . N .. 30u. na afspraak Rechts, 160 

19. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen -theorie(**) ........ H. PICARO · 60u. 9-11 Univ., 8 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren (6) =elke 1e vrijdag (7) = elke 2e vrijdag 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studied~ur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) · · 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

20. Fysiologie en hygiëne van de arbeid-

3e Licentie in de p~chologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie 

Titularis (
0

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

theorie (* *) . . . . . . . . . . . . . . . I N. 30 u. 13-14 Watersportlaan, 2 

21. Beginselen van de neuropathologie toege-
past op het menselijk gedrag(**) .... I H. VANDER EECKEN 130 u. 

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. 

(0) = totaal aantal uren per. cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

17-18 

. 

(**)=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 
(thenrie en oefeningen) 

A.Z. I 
Aud. C 

... 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Ie licentie in-de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen . Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Kennisleer- theorie • •• 9 •• 9 • • •• L.APOSTEL 30 u. 8-11(1) 

2. Historiek en grondslagen van de sociale 
agogiek 
- partim theorie . .. • .. . • . . . . • 0. G. DE ·BOCK 30 u . 14-15 
- partim oefeningen • • • • • • 0 •••• 60 u . 15-16(1) 

15-18(2) 

3. Theorie en praktijk van de wetgeving op 
de jeugdbescherming met oefeningen . . . G. DE BOCK 30u. 16-18(1) 

4. Interactiemethoden ........... N. 30 u. op afspraak 

5. Differenti&e en persoonlijkheidspsycho-
logie met oefeningen- partim theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10Yl 

6. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen - partim theorie W. DE COSTER 30 u. 14%-16V2(1) 

7. Axiologie ••••• 0 • ••••••••• J. KRUITHOF 60u. op afspraak (3) 

8. Beginselen van de psychiatrie - theorie .. E.VERBEEK 60 u. 12-13 12-13 

9. Doelstellingen en taxonomieën in de 
onderwijskunde . . ............ A. DE BLOCK 30 u. llYl-12% 

10. Cursussen naar keuze zie p. 525 t.e.m. 527 

-

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar · (3) =cursus gegeven om de 2 jaar 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
. 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen . Titularis - (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

--1. Studie van de methodes van groepsoverleg 
met inbegrip vanvergaderings-en ~ 

discussietechnieken . . . . . . . . . . . . P. COETSIER 30u. 9-10 

2. Grondige studie van het agogisch proces . , 
- partim theorie ............. G. DE BOCK 

~ . 
a. studie van de sociale diagnose . . . . . .. 30u . 10-11 

-
b. studie van de methodes en technieken 

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 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student G. DE BOCK 

~ ............. 
a. betreffende de exagogische praktijk 90u. 8-12(3) 

b. betreffende de anagogische praktijk. . . . 90u. 14-18(3) 

4. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie 
-theorie • • • e • • • • • • • • • • • • • W. DE COSTER 

!>~ 
30 u. 14-15(4) 

-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus evenfueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) =individueel te bepalen (4) =om de 14 dagen 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

... 

\. 
I-

-

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen ·Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen - Titularis (Ó) 

5. Problemen uit de interactie- en inter-
ven tiemethoden . . . .. . . . . . . . . . N . 30 u. 

6. Wereldbeschouwing -ideologie en 
denkvormen ............... J. KRUITHOF 30 u. 

7. Sociale pedagogiek- partim oefeningen M.L. VAN 
HERREWEG HE 30u. 

- partim theorie ... R. VERBIST 30 u. 

8. Maatschappelijk opbouwwerk ....... M.VAN 
VAERENBERGH 30 u. 

9. Motivering en doelstellingen iri de 
pedagogiek ................ R. VERBIST 30 u. 

10. Cursussen naar keuze zie p. 525 t.e.m. 527 

-

" 

, 

.._-=>)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
( 4) = cursus om de 2 jaar gegeven 

maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

na afspraak -

na afspraak (4) 

9-10 

14-15 

11-t2 

15-16 

\ 

. -

-

zaterdag Plaats 
~ 

B_landijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

' -

H. Dunan ti., 1 

Univ., 8 

H. Dunantl., 1 
~ 

. 

~ 

-

, 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Systeemleer en informatieleer toegepast 
op de agogische wetenschappen - theorie L. APOSTEL 60u. 9-10 9-10 

2. Problemen van planning en beleid in de -sociale agogiek G. DE BOCK 

- partiro theorie ............. 30 u. 8-9 

- partiro oefeningen met optie voor de - - - -
student -
a. betreffende de exagogische praktijk .. 60u. 9-12 

b. betreffende de anagogische praktijk .. 60u. 14-16 

3. Stage in de soc!ale agogiek met optie 
voor de student ............. G. DE BOCK 

a. betreffende de exagogische praktijk .. 90u. 8-12(3) 

b. betreffende de anagogische praktijk .. 90u. 14-18(3) 

4. Problemen uit de wiskundige en statis- - --

tische methoden- theorie ........ H. PICARD 30u. 10-12(1) 

5. Cursussen naar keuze zie p. 525 t.e.m. 527 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(3) = individueel te bepalen 

-

-

taterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 -

- -

Pasteurlaan, 2 

--

Univ., 8 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCl-lAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
· Richting E : Sociale Agogiek , 

Leergangen Ti tularts (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-
(groepering 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 
nieuws te tij den .............. J. BROECKX 30 u. (3) 

2. De algemene antropologie met betrekking 
tot de wijsbegeerte, de psychologie, de . 
geschiedenis en de biologie, 
partim biologie .............. R. CLIQUET 15 u. 17-18 (2) 

partim : wijsbegeerte ........... E. VERMEERSCH 15p. 15-16(1) 

partim : psychologie ........... W. DE COSTER 15 u. . . 10-11(1) 

. 3. Criminologie . .............. 
W. CALEWAERT 45 u. 11-12% 

4. Psychopathologie van het kind . . . . . . A. EVRARD 60u. 9-11 

5. Forensische psychiatrie met inbegrip 
van de cr.iminele antropologie en de 
criminele pathologie ........... P. GHYSBRECHT 15 u. 15%-16 

6. Psychopathologische criminele 
profylaxe ................ . P. GHYSBRECI:IT 15 u. 15-15% 

( 1) = eerste halfjaar (3) = cursus om de twee jaar gedoceerd (2) = tweede halfJaar 
{ 0 } = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 
. 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psych:ologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek · 

I 

Leergangen Titularis (0) rruuzndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7. Sociale criminele profylaxe . ........ 
N. 30u. - 10-11 

8. Psychologische aspecten van de 
ruimtelijke ordening met praktische M. VAN 
oefeningen ................. VAERENBERGH 30 u. 9-11(2) 

·9. Gezinspedagogiek . . . . . . . . . . . . M.L. VAN . 
HERREwEG HE 30 u. 9-10 

10. Organisatiepsychologie .......... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12(1) 

·11. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers- radio- televisie) ... · .... T. LUYKX 45 u. 15%-17 

12. Grondige studie \ 

van de -
communicatiemedia ........... -J. BRIERS 60u. 14-16 

-
13. Logica en psychologie .......... L.APOSTEL 30 u. 14-15 -

14. De inrichting en techniek van het - -informatiewezen met bezoeken aan 
instellingen · . . . . . . . . . . . . . . . . 1. BRIERS 60 u. I 10-12 

15. Muziekgeschiedenis ........... J. BROECKX 45 u. 15-16Y2 

16. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen ................ A. BOLCKMANS 45 u. 14-15% 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

., .. 

zaterdag Plaats 

' Univ., 2 -

t 
Univ., 8 

H. Dunantl., 1 

Godshuizen-
laan, 4 

Univ., 8 
I 

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 I 

/ . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

., 

17. Actuele problemen uit de pedagogiek .. R. VERBIST 30u. 11-12 

18. Algemene orthopedagogiek, partirn 
theorie .................. M.WENS 30 u. 10-11 

19. De jeugddelinkw,entie .......... G. DE BOCK 30 u. 14-16(1) 

20. Moderne onderwijssystemen ....... A. DE BLOCK 30u. 16-17 

21. Biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen .............. R. CLIQUET 45 u. 17-18% 

22. Problemen uit de vergelijkende 
pedagogiek ................ K. DE CLERCK 30u. 10-11 

23. Oefeningen_ in verbale communicatie . . . K. DE CLERCK 30u. 9-10 

" "". ... ,.. 
' 

-
\ ' -

I 

( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

-

~ 

zaterdag Plaats 

H. Dunan tl., 1 

Prof. 
Guislainstr., 49 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskens-
-stf., -3 3 

-
- -
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FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
. . 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F : Theoretische en Experimentele Psychologie I 

\ 

f 
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-

1. Kennisleer - theorie ........... . . L.APOSTEL 30 u. 10-12(1) 

2. Uni- en multidimentionele schaalmethoden .... 9-12 -
met oefeningen ............. P. COETSIER 30u. 14-18(8) 

-
3. Pro biemen uit de methodologie van de ge-

gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van he~ wetenschappelijk .. - -onderzoek W. DE COSTER - -.. . ................. 
- partim theorie ............. 30u. 14%-16% 

(1) 

- partim oefeningen ........... 15 u. 14%-16% 
(2)(4) 

4. Differentiële persoonlijkheids- ! 

psychologie met oefeningen- theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10% 

5. Experimentele psychologie (2e deel) 
~Ou. 

10%-12% 
-theorie ................. W. DE COSTER (1) 

6. Biologische basis van het gedrag E. ~ENNOIT-
(endocrinologie) DE COOMAN 90u. 14%-16 . -............. 

7. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie .......... H. PICARD 60u. 9-11 

8. Beginselen van de psychiatrie - theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 

9. Cursussen naar keuze zie p. 530 . . . . . . 210u 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting . . . . . . . .. . 90u . 

--------

( 0 ) = totaal aantal u.ren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
. (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (4) =in groepen (8) =elke 3e vrijdag 

zaterdag - ~ Platits 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Led., 35 -. 

Univ., 8 

Pasteurlaan, 2 



FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

2e Licent~.e in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
1 Richting F: Theoretische en Experimentele Psychologie! 

... 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Problemen uit de algemene en theore-
' tische psychologie - theorie ....... W. DE COSTER 30u. 10.12(1) Blandijnberg, 2 

2. Problemen uit de experimentele 1().12(2) 
psychologie - theorie ........... W. DE COSTER 45 u. 14-15(4) Blandijnberg, 2 

3. Oefeningen met stage in de 
experimentele psychologie ........ W. DE COSTER 120 u 10-12 Blandijnberg, 2 

4. Differentiële en persoonlijkheids-
Vl 

~ 
I 

psychologie met oefeningen - 16%-171/z 
partim oefeningen .......... . . W. DE COSTER 15 u. (_4~ Blandijnberg, 2 

5. Methodologie van het organisatie- 9-12 Godshuizen-
onderzoek- theorie ........... F. MUSSCHOOT 30u. 14-18(7) laan, 4 

6. Biologische basis van het E. }>ENNOIT-
gedrag (2e deel) - theorie . . . . . . . . . DE COOMAN 90u. 10%-12 Led., 35 

7. Bijzondere problemen uit de statistiek 
en de waarschijnlijkheidsleer ....... H. PICARD 30u. 9-10 Univ., 8 

8. Problemen uit de geschiedenis van Coupure 
de•psychologie- theorie ......... J. QUACKELBEEN 30 u. 9-10 Rechts, 160 

9. Cursussen naar keuze zie p. 530 ...... 

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 · (3) = in groepen (4) =om de 14 dagen (7) =elke 2e vrijdag 
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F ACUL TElT VOOR PsYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
··..,-·- - - Richting F : Theoretische en Experimentele psychologie 

Leergàngen Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag zaterdag 

1. Problemen uit de meettheorie-theorie . I W. DE COSTER 30u. 14-16(2) 

2. Oefeningen tnet stage in d~ experimen-
tele psychologie ............. I W. DE COSTER 120u. 10-12 

3. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE : 
-theorie .. · .............. . SCHAEPDR YVER 30u. 17-18 

4. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie .... : . . ...... . I. LEUSEN 30u. 14-15 

5. Beginselen van de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag ... I H. V ANDER EECKEN I 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 
goedkeuringvan de raad onderworpen worden, met een totale studieduur van ten minste 210 uur (theorie en oefeningen samen) 

Komen in aanmerking: 
a. Elke cursus uit een andere richting van de faculteit voor zover die niet op het eigen programma voorkomt, eventueel ook cursussen uit 

andere faculteiten. 
b. Andere cursussen naar keuzë, die niet als verplichte cursus gedoceerd worden : 

- De biologische basis van het gedrag, IE. ~ENNOIT-
aanvullingen . . . . . . . . . . . . . . DE COOMAN 145 u. I I 9-10% 

De klankleer en de orthofonie 

1 
• Documentatie over wetgeving en reglemen

tering in verband met psychologische 

C, TA VE_RNIER
VEREECKEN 

praktijk .... · ........... IR. DE MEYER 

30u. 

15 u. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(2) =tweede half]aar (1) =eerste halfjaar 

9-10 

11-12(1) 

, 

Plaats 

--
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--

A.Z. 
-

A.Z. I· 
A.Z. 

Aud. C 

I · 

~ 

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(*) 

· Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 30 u. 17-19(1) 

2. Geschiedenis van de opvoedkunde .... K. DE CLERCK 60 u. 17-19(2) 

3. Algemene methodiek .......... A. DE BLOCK 60u. 1(}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" : 
pedagogische en psychologische 
vakken- theorie en oefeningen .... L. VAN LEEMPUT 45 u. 14:Y2 -16 

b. voor de examinandi van de richtingen 
"Ontwikkelings- en klinische psycho-· 
logie" en "Theoretische en experi-
mentele psychologie" : 
psychologische vakken theorie 16V2-l8V2 
en oefeningen ........... A. DE BLOCK 20u. (2) (3) 

c. voor de examinandi van de richting 
"Bedrijfspsychologie" : de bedrijfs-
psychologie theorie en oefeningen F. MUSSCHOOT 20 u. 17-18 

d. 'voor de examinandi van de richting ' 
"Sociale agogiek" : de sociaal -agogische vakken theorie en ~ 

oefeningen .............. G. DE BOCK 20 u. 11-12(2) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de 3e licentie 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

"" 

zaterdag 
~ 

Plaats 

H. Dunantl. , 1 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

.. 
f 

I 
H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

. Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

' Aggregatie H.S.o.· in de psychologische en pedagogische_wetenschappen
1
(*) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
~ 

5. Stage in de verschillende afdelingen . . 
van het hoger niet-universitair 
onderwijs 

a. voor de richtingen pedagogiek 
en orthopedagogiek ......... L. VAN LEEMPUT 90u. 14-17 

b. voor de richtingen ontwikkelings-
en klinische psychologie en .. - : "' experimentele en theoretische .. 16-17% 
psychologie .............. A. DE BLOCK lOu. (2) 

c. voor de richting bedrijfs-
psychologie .............. F. MUSSCHOOT 10u. 17-18 

d voor de richting sociale agogiek ... G. DE BOCK 10u. 11-12(1) 

.. .. - . - - - ·--

' 

-
- ' ·. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus ; 

(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel $evolgd worden samen met de 3e licentie 
:(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

- H. Dunantl., 1 

. 
Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

· (K.B. van 25 september 1969) 

Coupure Links 533- Tel. 23.69.61 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Landbouwwetenschappen verleent de volgende wet-
telijke en wetenschappelijke graden en diploma's : · 

A. WETTpLIJKE GRADEN 

- Kandidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Licentiaat in de landbouwontwikkeling (*) 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonder-

wijs) 
- Doctor in df! landbouwkundige wetenschappen 
- Getuigschrift van speCiale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie (*) 

TOE LA TINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 10 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
lijk 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 door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden · 
zijn landstaal als tweede taal te kiezen ; 

4° de algemene geschiedenis ; 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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5° de geschiedenis van België ; 
6° de aardrijkskunde ; 
7° de rekenkunde ; 
8° de algebra ; 
9° de vlakke meetkunde ; 

10° 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 juli 1965). 

3. - De houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften 
en diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over : 

1 o de vakken bepaald,onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 ; 
2° · één van de hiernavolgende groep vakken : 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot 11 o van art. t ; 

groep b :-
de vakken bepaald onder de nrs. 12° tot 14° van art. 1. 
De keuze tussen de groep a en de groep b wordt door de kandidaat 
bepaald. 

4 . .,....- De hierqnder opgesomde getuigschriften en diploma's geven 
aanleiding tot de vrijstelling van ondervraging bepaald bij art. 3 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen) ; 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs.uitgereikt door de bij 

art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 

. examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examen
commissie ; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift, afdeling 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. 1 0 van 
de wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 
december 1949, hetwelk toegang verleent tot het examen van kan
didaat in de letteren en wijsbegeerte ; 

e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van 
kandidaat in de handelswetenschappen ; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische af
deling) ; 

g) , 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 Jager secundair onderwijs, 
afdeling wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of 
wiskunde-fysica ; 

1) diploma van . geaggregeerde voor het lager sec~ndair onderwijs, 
afdeling wetenschappen-aardrijkskunde ; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen ; 

n) . diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Ger
maanse talen in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van 
regentes voor het onderwijs in de wetenschappelijke vakken in de 
middelbare scholen ; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres ; 
q) getuigschrift ván het examen voor toelating tot de Koninklijke 

Militaire school (afde]jng "alle wapens" of "polytechnische af-
deling") ; 

1 

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. I-I, 
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 .: 

1. . geaggregeerde v.oor het hoger secundair onderwijs (landbouw
onderwijs) : de houders van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van ingenieur uitgereikt door een door de Staat erkende 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen ; 

2. doctor in de landbouwkundige wetenschappen : 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 wetenschappelijk diploma van landbouwkundig ingenieur, 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, licen
tiaat in de wetenschappen (groep wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, aard- en delfstofkunde, 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 v1etten 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 special~ studiën in de fytofarmacie en fytiatrie : de houders van 
een wettelijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig 
ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouw-' 
industrieën. 

OVERZICHT VAN. DE STUDIEN 

a) Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van landbouwkundig ingenieur en/ of ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee 
studiejaren .en twee 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 ; 
B5 -industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 -economie; 
evenals de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, naar. 
keuze van de examinandus : 
B7 -algemene landbouwkunde; 
BB -landbouwkunde van de tropische en subtropische streken ; 
B9 -veeteelt ; 
B 1 0 - fytotechnie ; 
Bll -waters en bossen ; 
Bl2 -tuinbouw; 
B.13 - plantenbescherming; 
B 14 - boerderijhouw ; 
B 15 - landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
B 16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont
wikkelingslanden ; 
B 17 - ruimtelijke ordening ; 

· B 18 - wetenschappen van de bodem ; 
B 19 - toegepaste plantkunde ; 
B20 -toegepaste dierkuilde ; (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 volgende vakken : 
Cl -theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 - analytische scheikunde ; 
C3 - organische en biologische scheikunde ; 
C4 -landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS - industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 -industriële natuurkunde ; 
C7 - ingenieurstechnieken ; 
C8 - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijver-

heden. . 
Het omvat eveneens de grondige studie van de fundamentele en toege
paste aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie 
van een landbouwnijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrek
king heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
tegen de door haar vast te stellen datum. 

d) Doctor in de landbouwkundige wetenschappen. 
Het examen voor de graad van doctor in de landbouwwetenschappen 
omvat het indienen en de openbare verdediging van een geschreven of 
gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband houdt met één der 
vakken, die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen. 

e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige weten
schappen. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
in de landbouwkundige wetenschappen mag slechts afgelegd worden 
tenminste twee jaar na het bekomen van de overeenstemmende graad 
van landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de scheikunde en 
de landbouwindustrieën. 
Het omvat het indienen en liet openbaar verdedigen van een proef
schrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een open
bare les. 

f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen omvat : . 
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1 o 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 oefeningen heeft 
gevolgd in een inrichting voor hoger technisch onderwijs. 
De examinandi' moeten twee openbare lessen houden over onder

; werpen, die vooraf door de examencommissie aangeduid worden en 
gekozen zijn uit het programma der inrichtingen voor hoger technisch 
onderwijs (landbouwonderwijs). 

· Het examen voor de graad van geaggregeerde kan tezelfdertijd afgelegd 
·worden als de laatste proef van het examen voor de graad van ingenieur. 

g) Speciàle studiën in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstofvan deze speciale studiën is het voorwerp van één examen·en 
van tenminste één jaar studie. · 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

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 verkrijging van één der graden van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd wordt aan de Faculteit 
van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor 
de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring, 
verleent, een aantal cursussen ten belope van maximum 300 u. theorie en 
praktische oefeningen 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 worden 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 : 
Landbouwkundig ingenieur 
Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie· van de biologie ; 
B2 Wetenschappen van de bodem en van· het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke produktie ; . 
B4 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 ; 

B 1 0 Fytotechnie ; 
Bll Waters en bossen; 

richting a) Bosbouw ; 
b) Ontwikkelingslanden ; 
c) Natuurbeheer ; 
d) Houttechnologie ; 

B12 Tuinbouw; 
B13 Plantenbescherming; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

B14 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies ; 

b) Cuituurtechniek ; 
c) Tropische streken ; 

B 15 Landbouweéonomie en landbouwsociologie ; 
richting a) Landbouw ; 

b) Tuinbouw; 
B16 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke-

ling8landen ; _ 
B 17 Ruimtelijke ordening ; 
B18 Wetenschappen van de bodem; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

B1.9 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 f 

de technologie van een landbouwnijverheid. 

C 1 Theoretische ert fysische scheikunde ; 
C2 Analytische scheikunde ; 
C3 Organische en biologische scheikunde ; 
C4 La~dbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 Industriële natuurkunde ; 
C'J Ingenieurstechnieken ; 
C8 Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedirigsnijverheden. 
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VI 
"J::o. -

-
Leergangen 

1. Beschrijvende meetkunde, analytische 
meetkunde en beginselen van de 
infinitesimaalanalyse (le deel) ........ 

1'. Praktische oefeningen ............ 

2. Algemene natuurkunde (1e .deel) ...... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene scheikunde (1e deel) ....... 
3' . . Praktische oefeningen ......•.•.... 

4. Beginselen van de delfstofkunde . . . -. . . . 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de dierkunde 

(le deel) .................. 

5' Praktische oefeningen .· ........... 
6. Plantkunde (1e deel) ............ 
6'. Praktisch~ oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' · 

8Yz-9~ 
G. VANSTEENKISTE 8~-9~ 12-13(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 9~-13(1) 
9 ~-12(2) Coupure, 533 

P. MORTIER 11~-13(2) 8~-10 Rozier, 44. 

P. MORTIER 8~-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. GILLARD 14-16(1)(*) 16-20(1) 10~-12~ 

(90 uur/twee jaar) (*) (*) Coupure, 533 

J. MATON 8~-10(1)" ( 114 uur/twee jaar) 8Yz-10(1)" Led., 35 

J. MATON 14~-17 ( 45 uur/jaar) Led., 35 

(*) =in groepen (2) =tweede halfjaar 



Vl 
~ 
N 

I 

, ~ 

- ~ 

~ 

Leergangen _ 
-

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ..... 
2 Beginselen van staat- en sociale 

huishoudkunde ............... 
3. Beginselen van de waarsehijnlijkheids- ; 

rekening, de wiskundige statistiek en 
de biometrische wetten ........... 

-
3' Praktische oefeningen ...... ........ 
4. Systeemdynamica • .............. 
4' :'Praktische oefeningen. . . . . . • . . . . . • 

5. Mechanica : cinematica, statica, dynamica 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. Algemene natuurkunde (2e deel) ...... 

6' }»raktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

-
~ 

-
~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur , 

Titularis maandag . dinsdag lroensdog 4onderdag 

P. COETSIER 10%-12(2) . 

9%-11(1) 
A. VERKINDEREN 15-16(1) 

- --
~ 

G. VANSTEENKISTE 8~10(2) 
-. 

G. VANSTEENKISTE 10-11(2) 

N.(G. VANSTEENKISTE 8Yz-91h(1) 

N.(G. VANSTEENKISTE) 9Yz-10Yz(1) 

P. MORTiER -

P. MORTIER 11%-12%(2 
~ 

P~ MORTIER llY:l:-13(1) 8Y2'"10(1) 
10-11%(2) 

P. MO~TIER 8Yz-11Yl(2) 
-

\• -

~ ' ., 
I 

~ .. 
. . 

-

-• I - -
< 

, 
I 

. vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

I ... 
Pasteurlaan, 2 . 

--~ 
Coupure, 53 3 

-

10%-12(2) Coupure, 533 

12-13(2) Coupure, 533 
-· 

_Coupure, 533 

- Coupure, 533 

8%-10 - Rozier, 44 . . 
-

10-11(1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

.. ~ - Rozier, 44 

.. 
.. 
'• 

. ' ~ .. , 



VI 
~ w ,. 

....._. 

-
-

.. ' 

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 ,. 
FACULTEIT. VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN .,. 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur -
, .. 

rttuiaris maanàzg dinsdag woensdag donderdag vrijdtlg zaterdag Plaats 

-
". 

N. SCHAMP 8%-9Yl(1) 8%.-1 0%.(1) 14-15%.(1) Coupure, 533 

N. SCHAMP •' 14-18(2)* (60 uur/jaar) 14-18(2)* . Coupure, 533 
' 

14%-15Y2 
L. pE LEENHEER (1) 14-15(1) Coupure, 533 

L. DE LEENHEER 15%-17% 15-17 

~ . (45 uur/jaar) 
( 1)(*) (1)(*) Coupure, 533 

-
L. DE LEENHEER dag en uur later te bepalen Coupure, 533 

A. GILLARD 14-16(2) Coupure, 533 

A.GILLARD (90 uur/twee jaar) 16-18(2) 14-18(2)* '\ Coupure, 533 

1. MATON 11 %-12o/4(1) 11 %-12o/4(1) 11 %-12~4(1) 
8%-10(2) (114 uur/twee jaar) .· Led., 35 

/ 

-
- -

- .. 
I ' -

-~ 

.. 
I ·' .. 

(2) =. twe.ede halfjaar (*)=in groepen 



Ul 
~ 
~ 

I 

' 
~ 

Leergangen 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
(deel I) .... ·-.............. 

2. Algemene landhuishoudkunde . . . . . . . ·. 

3. Bloementeelt (deel I) -............ 
3' Praktische oefeningen ... . ........ 
4. Fruitteelt (deel I) .............. 
4' Praktische oefeningen ............ 
5. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt .... 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. Sierboomteelt (deel I) ............ 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. Algemene analytische scheikunde (deel I) .. 

7' Praktische oefeningen ............ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

-
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 
-~ 

~-- . 

B B B B B B B B B B B B B B B 
•7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. BAERT 18 ma. : 9%-11 %( 2) 

N. 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 8%-9%(1) 
ma.: 8%-9%(2) 

G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 10Vz-ll%(1) 

G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 13 15b vrijd.: 15-16(1) 

G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 16-17(1) 

G. BOESMAN 12 15b di.: 16-18(1) 

G. BOESMAN 12 15b za.: 8Yz-11Yz(1)(3) 

G. BOESMAN llc 12 13 15b vrijd.: 16-17(1) 

G. BOESMAN - llc 12 13 15b ma.: 14-15(1) 

A. COTTENIE 18 21 wo.: llVz-12%(1) 
vrijd.: llVz-12%(1) 

18 vrijd.: llYz-12%(2) 

A. COTTENIE 18 21 vrijd.: 14-18(2) 

21 do.: 14-18(2)(6) 

-
(3) = eerste vijf weken (*) = plaats : Coupure, 533 ( 6) = om de 14 d. tweede donderdag 



VI 
~ 
VI 

Leergangen 

8. Bemestingsleer ... 

1 9. Bodemfysica (deel I) 

10. Agrarische bodemkunde 

10' Praktische oefeningen 

11. Agroclimatologie 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis 

A. COTTENIE 

M. DE BOODT 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

BIB I BI BIB I BIB I BIB IB IB I BIB I BIB 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

7 I 8 I 9 I 1 o I I 121 13 I 14 I 15 I 16 I 1 7 I 18 I - I 20 

1 1 8 1 1 101 1 121 BI 14 1 1 111 1 18 

7 8 I 9 

9 

7 -8 

7 8 9 

bc 

10 I 111 121 13 I 14 I 15 116 I 17 I 18 

111 -121 13 17 I 18 

10 14 I 15 116 

10I11I12I13I14I15I161l7l18 
bc 

20 

20 

20 

dagen en uren 

do.: 8%-10~(2) 

ma.: 8Vz-9~(1) 

wo.: 8Vz-9Y2(1) 
do.: 10Yz-11~(2) 

do.: 14-18(2)(5) 

do.: 14-16(2)(5) 

do. : 10Vz-11Yz(l) 

11' Praktische oefeningen ..... L. DE LEENHEER 7 8 9 101 11 1 121 131 14 115 116 111 118 
bc 

20 do.: 17-18(1) 

12. Agrarische veld bodemkunde • • I L. DE LEENHEER 7 8 

13. Toegepaste limnologie en hydrobiologie .. IJ. DE MAESENEER 

13' Praktische oefeningen ....... . J. DE MAESENEER 

14. Beginselen van de algemene wetgeving R. DE MEYER 7 

15. Algemene boekhoudkunde F. DERWAEL 7 

15' Praktische oefeningen .. F. DERWAEL 7 
16. Tuinbouwboekhoudkunde F. DERWAEL 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (5) =om de 14 d. eerste dond. 

10 1 11 

9a 

9 I 10 

9 I 10 

abc 

111 12 
abc 

14 I 15 116 117 I 18 
bc 

14 115 
ab 

14al15 116 

14a I 15 116 

15b 

(6) =om de 14 d. tweede donderdàg 

20 

20 

do. : 14-18 
(2)(6) 

di.: 11 Yz-12~(1) 
wo.: 10Vz-11~(1) 
vrijd.: 9Vz-1 OVz(l) 

do.: 14-15(1) 
di.: 9Vz-12~(2) 

di.: 14-16(1) 

di.: 8Vz-10Vz(1) 

vrijd.: 16-17(1) 

vrijd.: 10~-11~(2) 

(*) =plaats : Coupure, 533 



VI 
~ 
0\ 

I 

-
~ 

Leergangen 

" 

17. Algemene veeteelt (deel I) . ......... 

18. Begrippen van ontleedkunde van de 
huisdieren ................... 

19' Praktische oefeningen ............ 

19. Bijzondere plantenaardrijkskunde ...... 

~ 

20. Toegepaste plantensystematiek · ....... 

20' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
21. Methodiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. Algemene insektenteer . . . . . . . . · . . . . 

22' Praktische oefeningen ............ 

23. Limnologie ................. 

' 
(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

te Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
I 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B ·B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H.DOORME 7 8 9 10 14 15a 16 21 do.: 14-15(1) 
ma.: 10-11(2) 

ma.: 10Y:z-11Yz(1) 
H. DOORME 7 9 . 15a 21 di.: 11 Y:z-12Yz (2) 

H.DOORME 7 9 15a 21 vrijd.: 15-16(1) 
ma.: 11-12 

L. EECKHOUT 8 10 11 16 18 vrijd.: 15-16(1) 
I 

di.: 9Yz-10Yz(2) 
I di.: 15-16(2) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 wo .. 9Y:z-ll Yz(l) 

-
L. EECKHOUT . 8 11 12 16 17 do.: 91/:z-1 OYz(l) 

G. GENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18a 20 21 di.: 1 OYz-11 Yz(l) 

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.: 11Y:z-12Yz(l) 
abc 

I 
I 

-

- -··- -· ---- -

(2) = tweede halfjaar (*)=plaats: Cououre. s:B 



V\ 
~ 
.....,J 

I 

,, 
~ 

I 

Leergangen 

~ 

23' Praktische oefeningen .............. . 

24. Dendrologie (deel I) ............... 0 

24' Praktische oefeningen ............. 

25. Dendrologie (deel 11) ............. 

26. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) 

27. Hydraulica (deel I) ............... 

27' Praktische oefeningen ............. 

28. Hydraulica (deel 11) .............. 

28' Praktische oefeningen .............. 

29. Topografie (deel I) ............. 

29' Praktische oefeningen .......... ...... 

30. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën .............. 

30' Praktische oefeningen ................. 

31. Nijverheidsnatuurkundè, partim : 
warmteoverdracht ............... 

(1) =eerste halfjaar 
(3) = eerste zeven weken 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -

1 e Proef landbouwkundig inge~ieur (~~=) 

Titularis te volgen door de studenten die als ·bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A. GILLARD 9 11 17 20 ma.: 15-17(1)(3) 
abc 

R. GOOSSENS 11 17 ma.: 10%-11%(1) 

R. GOOSSENS 11 17 wo. 14-17(1)(9) 

R. GOOSSENS 11 ma.: 8%-9Vz(l) 
ma.: 11%-12%(1) 

R. GOOSSENS 11 di.: 10Vz-12V2(2) 
- do.: .9%-10Vz (:2) 

G.A. HEYNDRICKX . 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 vrijd.: 10%-11%(1) 

G.A. HEYNDRIC.KX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 ma.: 11%-12%(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo.: 8%-9%(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 di.: 8%-9%(2) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 vrijd.: 14-15 (1) 

G.A.HEYNDRICKX 7 8. 10 11 12 14 16 17 18 . 20 15 uur/jaar 

ma.: 14-15(1) 
Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 9Vz-10Vz(2) 

Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 10%-12%(2) 

Germ. HEYNDRICKX 14 vrijd.: 11%-12%(1 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 (9) = laatste vijf weken 



VI 
~ 
00 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
: 

- le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen _. Titularis te rolgen 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 s. " 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 

32. Begrippen van fysiologie van de huisdieren . . N. 7 9 10 13a 14a 15a 21 
32' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 9 21 
33. Landbouwwerktuigkunde (deel1) ...... J. MOERMAN 14 
33' Praktische oefeningen ............ J. MOERMAN 14 
34. Nijverheidsnatuurkunde, partim : koel-

en droogprocessen, luchtconditionering ... P. MOERMAN 14 
35. Algemene landbouw van de tropische en 

subtropische streken .........•... F. PAUWELS 8 9b 11b 13b 14c 16 18 
35' Praktische oefeningen ............ F. PAUWELS 8 9b 11b 13b 14c 16 18 
36. Landhuishoudkunde van de tropische en 

subtropische streken (deel I : inleiding) . . . . F. PAUWELS 8 9b 11b 13b 14c 16 18 20 
37. Mariene biologie ............... G. PERSOONE 20 
37' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE 20 
38. Elektriciteit (deel I) ............. K. PETIT 

\ 
14 

38' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 
39. Studie en technologie van de materialen .•. K. PETIT 9a 14 
40. Weerstand van de materialen (deel1) .... K. PETIT 14 -
40' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 
41. Anatomie, micrografie en de identificatie 

van de houtsoorten ............. J. SCHALCK 11 
41' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK 11 
42 Organische scheikunde (deel1) ....... N. SCHAM}> lld 21 

(1) =eerste halfjaar (2) :..aar (*) = plaats : l:OUP-·-· (4) 
(10) =eerste tien weken (3) ~ eerste zeven weleen (**) = plaats : Plat., 22 

dagen en uren . 

za.: 9-12(1)(10) 
wo.: 14-16(2) 
do.: 15-17(1) 

vrijd.: 14-16(2) 

wo.: 14-18(1)(4) 

di.: 16-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

ma.: 16-17(2) 
wo.: 11 V2-12V2(2)(** 

15u./jaar (**) . 
do.: 9V2-10V2(1) 
wo.: 9Yl-10V2(1) 

di.: 15-17(2) 
~a.: 10V2-l1V2(1) 
ma.: 9Vl-1()1h(l) 

do.: 14-16(1) 
ma.: 9Vl-11V2(2) 
ma.: 9Vl-10%(1) 
do.: 10'-11V2(1) 



VI 
~ 
1.0 

I 

Leergangen 

4 2' Praktische oefeningen .............. 

42" Praktische oefeningen .......... ' • .. 

43. Algemene plantenteelt . . . . . . . . . . . . . 

44. Toegepaste erfelijkheidsleer .......... 

45. Enzymenleer (deel I) ............ 

46. Inleiding tot de planteziektenleer . . . . .. . 
46' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
47. Motoren ..................... 

48. Tuinbouwmachines ............. 

48' Praktische oefeningen ............ 

49. Bosbouw (deel I) .............. 

(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 

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 ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

M. SLAATS 7 8 9a 10 12 13 14 15 17 18 21 di.: 11 %-12%(1) 
vrijd.: 9%-10%(1) 

M. SLAATS 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 wo.: 11 V2-l2'h(l) 
,-

vrijd.: 11V2-12%(1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8V2-9'h(l) 

N . 7 8 10 11 12 13 16 di:8V2-9V2(2) I 

N . 7 8 10 11 12 13 16 vrijd.: 14-15(2) 

J. VAN LANCKER ' 14 ma.: 14-15(1) 
-wo.: 11V2-12'h(l) 

J. VAN LANCKER 14a_ ma.: 8V2-9%(1) 
do.: 11Yz-f2Vz(l) 

J. VAN LANCKER 14a do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

M. VAN MIEGROET 11 17 di.: 8V2-11%(1) 
wo.: 8%-11 %(2) 

.... . 

(3) = eerste zeven weken (*) =plaats : Coupure, 533 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ' 

· le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
I 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en urml 

VI 
VI 
0 

·I 

.. 

I 

49' Praktische oefeningen ............ 

-· 50. Inleiding tot de bosbouw .......... 

51. Algemene biochemie ............ 

' 

52 Biochemie (deel I) .............. 
-

/ 

52' Praktische oefeningen ............ 
-

53. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53' Praktische oefeningen ............ 

S4. Matrixtechnieken en statistisèhé 
identificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SS. Computerscience .............. 
( 1) "' eerste halfjaar 

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 

~----------------------------------------------------------........................ ~uu~-~e~rste10~weken) 

B 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

... 

.. 
B B B B B B B B B -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

wo.: 14-17(1)(10) 
wo.: 13~-15~ (2) 1 

wo.: 17-18V2(1)(10) 
wq.: 15%-161(2..(2) 

13 15 18 
; " 

ma.: 14-16(2) 

13 18 
do.: 11Yl-12V2(2) .. , 

' vrijd.: 8Yl-10V2(2) 

20 21 wo.: 9Vl-10Yl(1) 
di.: 9Yl-10Vl(l) 
do.: 9Yl-10V2(1) 

20 21 ma.: 14-17(1)(4) 
di.: 14-18(1)(4) 

vrijd.: 15-19(1)( 4) 

13 14 15 16 17 18 20 . 21 ma.: 17-18(1) 

13 14 15 16 17 18 20 21 ma.: 18-19(1) -
di.: 14-15(2) 

13 15 16 17 18 20 21 wo.: 9Yl-10V2(2) 

14 15 16 17 20 21 vrijd.: 8Yz-9V2(1) 

(*}=plaats: Coupure, S33 



' 

VI 
VI 

-
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

I ' 

- 1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) -
'·-

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

I 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

56. Algemene mikrobiologie .......... ·. I. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

56' Praktische oefeningen ............ I. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

57. Mikrobiologie . . . . . . . . . . . . . . . . I. VOETS . 21 

57' Praktische oefeningen . ·' · ......... I. VOETS 21 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na ·inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen -over één of meer cursussen die.voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. --- ---- -- ----
Zij zijn gehouden hun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de Je proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan 
de deken van de faculteit. 

-
I 

' 

' 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 

dagen en uren 

ma.: 9V2-10Yz(l) 
vrijd.: 10%-11 %(2) 

do.: 15-17(1) 

. di.: 8%-9%(2) 
wo.: 8Yz-9V2(2) -
ma.: 14-18(2) 



Vl 
Vl 
N 

I 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

- B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Landelijke ordening en streekplanning ... M. ANSELIN 17 

2. Theorethische en fysische scheikunde 
deel 11 .................... L. BAERT 18 

2' Praktische oefeningen ............ L. BAERT 18 

3. Landbouwbedrijfsleer ............ N .. -
. 7 9 10 14 15a 16 17 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 7 9 10 15a 16 

4. Methodes van onderzoek in de 
landhuishoudkunde . . . . . . . . . . . . . N . 9 15 16 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 9 15 16 

5. Fruitteelt (deel 11) .............. G. BOESMAN 12 15b 

5' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

6. Sierboomteelt (deel 11) ........... G. BOESMAN llc 12 15b 

6' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN llc 12 15b 

7. Bloementeelt (deel 11) ............ G. BOESMAN 12 15b 

7' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN . 12 15b 

8. Groenteteelt (deel I) .•........... G.BOESMAN 7. 10 12 13 15 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . G. BOESMAN 12 15b 
-

I 

(1) =eerste ~alfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*)=plaats :Coupure, 533 

dagen en uren 

di.: 10%-12%(3) 

di.: 8Yz-9%(2)(3) 
do.: 8Yz-9%(2)(3) 

do.: 14-18(2)(3) 

ma.: 9%-10%(1) 
di: 10Yz-ll%(2) 

di: 16-18(2) 
do.: 14-16(1) 

ma.: 16-17(1) 
di: 9Yz-1 0% 

vrijd.: 14-16(2) 

ma.: 14-15(1) 

za.: 8Yz-10Y2(1) 

vrijd.: 9Yz-10%(2) 

do.: 14-18(2)(3) 

ma.: 15-16(1) 

za.: .lOYz-12%(1) 

vrijd.: 12-13(1) 

wo.: 8Yz-12%(1)(3) . 



Vl 
Vl 
w 
I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

9. Algemene analytische scheikunde (deel 11) A. COTTENIE 18 
10. Analytische agrochemie (deel I) ....... A. COTTENIE 18 20 21 
10' Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 18 20 21 

11. Bemestingsleer . . ·. . . . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE 11a 
12. Bodemfysica (deel 11) ............. M. DE BOODT 17 18 

-
12' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 18 

13. Geomorfologie ............... M. DE BOODT 11b 17 18 
13' Praktische oefeningen ................ M. DEBOODT llb 17 18 
14. Bospedologie ................. M. DE BOODT 11 

abc 
14' Praktische oefeningen .............. M. DE BOODT 11 

abc 
15. Tuinbouwbodemkunde ............. M. DE BOODT 12 18 
15' Praktische oefeningen •• 0 ............ M. DE BOODT 12 18 
16. Bodemclassificatie ............... L. DE LEENHEER llb 18 

16' Praktische oefeningen ............ - L. DE LEENHEER llb 18 

17. Toe gepaste podemmineralogie (deel I) ... L. DE LEENHEER 8 
1 7' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 8 
18. Fytosanitaire wetgeving ............. R. DE MEYER 13 17 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken ' (4) =laatste acht weken 
(5) =eerste tien weken (8) =laatste vijf weken (*)=plaats: Coupure, 533 

dagen en uren 

vrijd.: 10%-11%(1) 
wo.: 8%:-10%(2) 
di.: 8%-13(2)(4) 
di.: 15-18(2)(4) 
do.: 8%-10%(2) 
do.: 9%-10%(2) 

di.: 14-15(2) 
15 uur/jaar later 

te bepalen 
di.: 15-18(2)(3) 
ma.: 14-16(2) 

30 uur/jaar I 

di.: 10%-12%(2) 

30 uur/jaar 

do.: 8%-10(1) 
15 uur/jaar 

ma. : 9i/z-1 0%( 1) 

ma.: 10%-11%(1) 
ma.: 14-17(1)(8) 
do.: 9%-10%(1) 
do.: 14-16(1)(3) 
di.: 16-17(2)(5) . 



Vl 
Vl 
~ 

I 

~ 

-

. . 

~ Leergangen . 

~ 

-: 

19. Landbouwwetgeving . . . . . . . . . . . . . 

20. Algemene boekhoudkunde ......... 

20' Praktische oefeningen ............ 

21. Tuinbouwboekhoudkunde •••• , • ,J • ••• 

22. Tuinbouweconomie (deel I) ......... 

23. Tuinbouweconomie (deelll) ........ 

24. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging I ............... 

25. Bijzondere veeteelt (deel I) .......... 

25' Praktische oefeningen ............ 

"' 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
(3) = eerste zeven weken 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

..... 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben . dagen. ~n uren . 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 I1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. DE MEYER 7 9 14b 15 17 di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

F. DERWAEL 12 di.: 8Y:1o10lh(l) . 

F. DERWAEL 12 vrijd.: 16-17(1) 
-

F. DERWAEL 12 vrijd.: 10Y:1ölllh(2) 

F. DERWAEL 12 15b ma.: 14-16(2) 
vrijd.: 9Y:1ölllh(l) 

F. DERWAEL 15b di: 10Y:1ölllh(2) 
di.: 16-18(2) 

vrijd.: SY:I:-10(1)(3) 
A.DEVOS 20 Casino pl., 12 

H. DOORME 7 9 10 15a ma.: 15-16(2) 
vrijd.: 10Y:1olllh(l) 

H.DOORME 7 9 10 15a wo.: 10-12 

". 

' . 
(4) =laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 53 3 (7) =vijfde tot elfde week 



Vl 
Vl 
Vl 

~ 

Leergangen 
' 

~ 

26. Bijzondere plantenaardrijkskunde ...... 

27. Plantecologie (deel I : ecofysiologie) .... 

2 7' Praktische oefeningen .. ... ....... 
-

28. Algemene en systeemecologie . . . . . . . . . 

29. Planten·sociologie en lands~hapsecologie . . . 

29' Praktische oefeningen . .. ......... 
30. Dierlijke plantenparasieten (deel I) ..... 
30' Praktische oefeningen ............ 
31. Levensmiddelenchemie ........... 

32. Cultuurtechniek (deel I) ..... " ..... 
33. Cultuurtechniek (deelll) .......... 
33' Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkun4ig 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 

~. EECKHOUT 12 di: 15-16(2) 
di.: 9%-10Yz(2) 
vrijd.: 15-16( 1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 16 17 18 20 do.: 16-18(1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 16 17 18 20 ma.: 11Yz-12Yz(1) 

L. EECKHOUT 7 8 9 11 13 14 15 16 18 20 do.: 10Vz-12Yz(2) 
bc 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 vrijd.: 15-17(2) 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 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.: 1 0Yz-12Yz( 1) 

H. HENDRICKX 21 ma.: 8V2'9%(1) 
wo.: 10%-llYz(l) ' 

G.A. HEYNDRICKX 7 10 12 14 15 17 18 20 ma.: 17-18(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 vrijd.: 17-18(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 WO.: 1 0Yz-12Yz(2) i 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



Vl 
Vl 
0\ 

I 

Leergangen 
-

-

34. Cultuurtechnische bouwwerken (deel I) ... 

34' Praktische oefeningen ............. 

35. Hydraulica (deel 111) ............. 
35' Praktische oefeningen ............ 
36. Topografie (deel 11) ............. 

36' Praktische oefeningen " ........... 
37. Cultuurtechniek voor de warme streken ... 
3 8. Beginselen van de technologie der 

landhou windustrieoa1 ............ 
3 8' Praktische oefeningen ............ 
39. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 

warmteoverdracht .............. 
40. Natuurbehoud ................ 
41. Scheikundige bestrijdingsmiddelen ..... 

___ ':.._ 

(1) = eerste halfjaar 

~ 

! 

F ACOLTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN '" 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
! 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 
-

I 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

G.A. HEYNDRICKX 14 wo.: 10%-11%.(1) -
do.: 9Vz-10%(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 vrijd.: 14-16(2) 

- 14 
- - - bc ma.: 15-18(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 do.: 11%.-12%.(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 vrijd.: 17-18(1) 

G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 
ï 

vrijd.: 11%.-12%.(1)! 
vrijd.: 8%.-9%.(2) 

G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 za. : 8%.-1 0%.( 2) 

G.A. HEYNDRICKX 8 14c 16 di. : 8%.-9%.( 1) 

ma.: 14-15(1) 
Germ. HEYNDRICKX 9 14 16 17 21 vrijd.: 9%.-10%.(2) 

Gerin. HEYNDRICKX 9 14 17 21 vrijd.: 10Vz-12%.(2) 

Germ. HEYNDRICKX 8 vrijd.: 11 %.-12Yz(1) 

J. HUBLE llc di .. : 8Yz-1 0%.(1) 

R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 17 20 21 di.: 14-15(2) 
do.: 11 %.-12Yl(l) 

( 2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 5 33 



VI 
VI 
-....l 

I 

' 
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 1' 

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 

41' Praktische oefeningen ................. R. KIPS 8 13 20 21 
42. Be]gische wetgeving en internationale nonnen 

in verband met milieuverontreiniging ...... P.KLUYSKENS 20 
43. Algemene voedingsleer . . . . . . . . . . . N . 7 9 10 14a 15 · 21 
44. Voeding van groot vee . . . . . . . . . . . . N . 7 9 10 15a 21 
44' ·Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 7 9 10 15a 21 
45. Voeding van klein vee . . . . . . . . . . . . N . 9 21 
45' Praktische oefeningen .... • ' ....... N. 9 21 
46. Landbouwwerktuigkunde (deel 11) ..... J. MOERMAN 14 

46' Praktische oefeningen . . . . . . . . ~ . . . . J. MOERMAN 14 

14a 
47. Nijverheidsnatuurkunde, partim : elektronica P. MOERMAN 14a 
4 7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . P. MOERMÁN 14a 
48. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-

processen, luchtconditionering) ....... P. MOERMAN 8 
49. Agrarische sociologie van de tropische en 

subtropische streken .............. F. PAUWELS 8 14c 16 
50. Plantenteelt van de tropische en sub-

tropische streken (deel I : 
Eenjarige gewassen) ............. F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

50' Praktische oefeningen ............ F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 
51. Biologisch onderzoek van milieu-

verontreiniging ................. G. PERSOONE 20 
-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (4) =laatste acht weken (*)=plaats: Coupure, 533 

~ 

dagen en uren 

di.: 8~-12~(2)(3) 

vrijd.: 11-12~(1)(3 
Univ., 8 

do.: 8Vz-11~(1) 

do.: 10~-11~(2) 

do.: 14-16(2) 

do.: 9~-10~(2) 

do.: 16-18(2) 

ma.: 15-17(1) 
di.: 14-16(1) 

di.: 16-18(2) 

di.: 14-16(2) 

wo.: 14-16(1)(3) 

wo.: 16-18(1)(3) . 

wo.: 14-18(1)(4) 
ma.: 15-17(1) 

vrijd.: 8Vz-10~(1) 

di.: 14-15(1) 
wo.: 8~-9~(1) 
ma.: 14-15(2) 

ma.: 15-16(2) 

wo.: 10~-11~(2) 
Plat., 22 



VI 
VI 
00 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
./ 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -
' .(.eergangen 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 

51' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE 20 

52. Boerderijbouwkunde (deel I) ·- ........ K. PETIT 7 9 14 15a 17 

52' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 7 9 14 15a 17 
53. Elektriciteit ( deelll)' . . -. . . . . . . . . . . K. PETIT 14a 
53' Praktische oefeningen ............. K. PETIT 14a 
54. Gewapend beton .... ............. K. PETIT 14 
54' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 
55. Weerstand van de materialen (deel 11) .... K. PETIT 14 
55' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 

56. Bosbouwtechniek en bosexploitatie 
(deel I) .................... J. SCHALCK 11 

56' Praktische oefeningen ............. J. SCHALCK 11 

57. Houttechnologie (lla) ............ J. SCHALCK lld 

57' Praktische oefeningen . ............. J. SCHALCK lld 

58. Organische scheikunde (deel I) ........ N. SCHAMP 20 

58' Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 20 
. 

59. Organische 'scheikunde (deel 11) ....... N. SCHAMP lld 21 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (5) =zesde tot vijftiende w.eek 

dagen en uren 

wo.: 14-18(2) 
do.: 14-18(2) 

Plat, 22 
ma.: 10%- 11%(1) 
di.: 9Yz-1 OYz( 2) 

30 uur/jaar 
vrijd.: 8%-11%(1) 

do.: 1> 16(1) 
vrijd.: 16-17 (1) 

dL: 17-18(1) 
vrijd.: 14-16(1) 

wo.: 11%-12%(1) 
do.: 14-15(2) 

wo.: llYz-12%(2) 
vrijd.: 16-17(1) 

wo.: 16Yz-17%(2) 
vrijd.: 17-18(1) 
ma.: 14-16(1) 
+ 30 uur/jaar 

ma: 101h-11%(1) 
+ 15 uur/jaar 

ma.: 91/2'10%(1) 
do.: 10%-llYz(l) 
di.: 14-18(1)(3) 

vrijd.: 14-18(1)(3) 

ma: 8%-9%(2) 
do.: 10Y2'12(2)(5) 



VI 
VI 
\0 

I 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

2e Proef Jandbouwkundig ingenieur (*) ' 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

59' Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP lld 21 di.: 14-18(1)(4) 
. 21 vnjd.: 14-18(1)(4) 

60. Algemene plantenveredeling ..... . · ... M. SLAATS 7 8 10 12 13 16 ma.: 8%-9%.(2) 
do.: 8%-9%(2) 

61. Inleiding tot de landbouwplantenteelt . . . . M. SLAATS 14 di.: 9Yl-10Y2(1) 
ab do.: 14-15(1) 

62. Landbouwplantenteelt (deel I) ....... J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a 20 vrijd.: 15-17(1) 

6 2' Praktische oefeningen ............ J. STRYCKERS 7 9a 10 Pa 15a 18a 20 wo.: 9-10 

63. Ecologie van de landbouwgewassen ..... J. STRYCKERS 7 9a 10 13 18a di.: 15-16(1) 

64. Proeftechniek ................ J. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 16 18 ma.: 8%-9%(1) 

65. Zaadkennis ................. J. STRYCKERS 13 vrijd.: 14-15(2) 

65' Praktische oefeningen ............ J. STRYCKERS 13 vrijd.: 15-16(2) 

66. AJgologie .................. P. VAN DER VEKEN ,., 20 di.: 15Yl-18(2)(11 

66' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 20 vrijd.: 10-12(2)(3) 

67. Planteziektenleer - N • 13 di: 15-16(2) . . . . . . . . . . . . . . 
vrijd.: 16-17(2) 

67' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 13 ma.: 9%-11%(2) 
do.: 14-16(2) 

L__ _____ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede balf.JUI (4) =laatste ácht weken (*) = plaats : Coupure, 533 (3) = eerste zeven weken (11) = eerste zes weken 



VI 
0\ 
0 

I 

' Leergangen 

-.. 

-

68. Arbeidsleer . ................ 
69. Landbouwmachines . ............. 
69' Praktische oefeningen ............ 

70. Motorcultuur ................ 
70' Praktische oefeningen ............ 
71. Vervoermiddelen .............. 
72. Bosbouw (deel 11) ... . .......... 

72' Praktische oefeningen ............ 

73. Statistische modellen in de 
biotechniek ................. 

73' Praktische oefeningen ............ 

(1) = eerste halfjaar 

} 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

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 LANCKER 14a 15 di.: 1 OYz-11 Yl(l) 

J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 15a 16 vrijd.: 1 OY2-12%( 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.: 8Yz-9%(2) 

J. VAN LANCKER 14a di.: 8%-9%(1) 

M. VAN MIEGROET 11 17 ma.: 8Y2-ll% (2) 
do.: 8%-11 %(1) 

M. VAN MIEGROET 11 wo.: 9%-12%(1) 
; wo.: 14-17 

' 

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) 
abd 

.. 

-

(2) = tweede _halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



I 
V. 
0'1 -

Leergangen 

74. Landbouwpolitiek . . . . • . . . . . . . . . 

75. Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .................. 

76. Algemene microbiologie . . . . . . . • . -. . 

76' Praktische oefeningen ............ 

77. Bodemmikrobiologie ............ 

77' Praktische oefeningen -............ 
78. Microscopische en microbiologische 

ontleding van voedingswaren ........ 
78' Praktische oefeningen ............ 
79. Toegepaste mikrobiologie •• t ••••••• 

79' Praktische oefeningen ............ 
80. Oefeningen op de proefhoeve ........ 

( 1) = eerste halfjaar 
(*)=plaats : Coupure, 533 

(2) =tweede halfjaar 
( 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 dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A. VERKINDEREN 13 15 17 do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8%-9Yz( 1) 

ma.: 8%-11Yz(2) 
A. VERKINDEREN 9a 15 vrijd.: 14-15(1) 

J. VOETS 11 ma.: 9%-10%(1) 
a cd vrijd.: 10%-11%(2 

J. VOETS 11 do.: 14-16(1) 
a cd 

i 

I 

J. VOETS 7 10 13 18 20 di.: 8%-9%( 1) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

J. VOETS 7 10 13 18 20 ma.: 14-16(1)(3) 

J. VOETS 13 21 vrijd.: 9%-10% (1) 

J. VOETS 13 ·21 wo.: 14-18(1)(3) 

J. VOETS · 21 di.: 10%-11%(1) 
wo.: 9%-10%(1) 

J. VOETS 21 di.: 14-18 (1) 

7 9 10 13a 15a 18a wo.: 9-12 

(3) =eerste zeven weken 



VI 
0\ 
N 

I 

~-~-- -- -·-

~ 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ·-

I 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

,, Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

__,. 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

-
81. Inleiding tot het fysisch en chemisch 

onderzoek van milieuverontreiniging 
a. partim : anorganische A. COTTENIE - 20 do.: 9%-10% ........... 

(1)(6)(*) 

a' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . A. COTTENIE 20 wo.: 9%-12 
~ 

(1)(3)(*) 
-- wo.: 14-18 

(1)(3)(*) 

b. partim : organische ............ N. SCHAMP 20 wo.: 9%-13 
(1)(4)(*) -

b'· Praktische oefeningen ...•. • ...... N. SCHAMP 20 wo.: 14-18 
(1)(4)(*)-

I 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven· weken 
(*)=plaats: Coupure, 533 (4) = laaste acht weken (7) = vijfde tot elfde week 
~~}=laatste vijf weken (6) =eerste vijf weken 

De studenten kunnen, mits toestemming Mln de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die 
voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden Mln de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze vóór 1 september van het kalenderjflllr, W(Jilrin zij de 2e proef aanvatten, 
ter roedkeurinK mede te delen fJiln de deleen JUn de faculteit. 

I 

I 

I 



Vt 
0\ w 
I 

, FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

-
3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 
~ · 

B B B B B B B B B B B B B B B 
~ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Grondige studie van landbouw-
economische problemen .. . . . . . . . . . . N . 15 16 17 

2. Fruitteelt (deel III) ........... · .... G. BOESMAN 12 15b 

2' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

3. Tuin-, park- en land~hapsarchitectuur ... G. BOESMAN llc 12 15b 

3' Praktische oefeningen ............ G .. ·BOESMAN 11c 12 15b 

4. Bloementeelt (deel lil) ........... G. BOESMAN 12 15b 

4' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

5. Groenteteelt (deel Il) .. .......... G. BOESMAN 12 13 15b 

5' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

6. Behandeling van drinkwater ......... F. BOSCH 20 

7. Technologie van de zuivering van 
industrieleen huishoudelijke 
afval waters ................. F.BOSCH 20 

8. Bodemfysica (deel Il) ............ M. DE BOODT 14 
bc 

8' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 
, 

14 
bc 

9. Bodemgeschiktheid en bodembehoud .... M. DE BÖODT 15 17 18 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (9) =eerste vijf weken (15) =vijf weken vanaf half maart (14) =zesde tot twaalfde week 

I 
-

dagen en uren 

vrijd.: 8V2-1 OV2 
(1) 

di.: 15-16(1) 

wo.: 10V2-11Y2(2) 

di.: 8%-10V2(1) 

wo.: 8%-10%(2) 

do.: 14-15(1) 

vrijd.: 14-15(1) 

ma.: l1Y2-12Y2(1) 

do.: 15-17(1) 

za.: 8Y2-l0(1)(9) 

za.: 8V2-10(1)(14) 

do.: 9V2-10V2 (2) 

di.: 15-18(2)(3) 
+ 15 uur/jaar 

ma.: 16-17(2) 



VI 
0'1 
~ 

I 

. 
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Leergangen 

10. Bospedologie ................ 
10' Praktische oefeningen ............ 
11. Geomorfologie ............... 

11' Praktische oefeningen ............ 

12. Bosrecht ........... · ........ • " 

13. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... 
13' Praktische oefeningen ............ 
14. Toegepaste bodemmineralogie (deel 11) 

(les+ oef.) ............. · ..... 
15. -Agropedologische streken van België .... 
15' Praktische oefeningen ............ 
16. Landbouwwetgeving .......... t •• 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = plaats : Coupure, 533 

(2) =tweede halfjaar 
(4) =laatste acht weken 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B 
7 8 9 10 11 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

M. DE BOODT 

W: DE CLERCQ 11 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

- -
L. DE LEENHEER 

L. DE LEENHEER 

R. DE MEYER 

-
(3) = om de veertien dagen eerste donderdag 
(7) = om de veertien dagen tweede donderdag 

B B 
12 13 

B B B B B B B B 
14 15 16 17 18 19 20 21 

18 

18 

14 
bc 

14 
bc 

18 

18 

18 

14ll 17 18a 

14b 17 18a 

18a 

dagen en uren 

di.: 1 O'h-12'h( 2) 

30 uur/jaar 

do.: 14-18(2)(4) 

later te bepalen 

ma.: 8'h-9'h 

do. : 9'h-1 O'h( 1) I 

I 

do.: 14-16(1)(7) 

ma.: 14-15'h(2) 

ma.: 11 'h-12%(2) 

di.: 8'h-10'h(2) 

di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 



VI 
0\ 
VI 

\ 

Leergangen 

17. Sociale wetgeving .............. 

18. Nijver heidsorganisa tie .... . ........ 

19. Algemene veeteelt (deel 11) ........ 

20. Bijzondere veeteelt (deel Il) · . . . . . . . . . 

f . (. 
' l . ~ '\ 
(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 

R. DE MEYER 7 9 12 15 di.: 14-15(2) 

F. DERWAEL 15 di.: 10%-11%(1) 
do.: 8Y2"9%(1) 

H. DOORME 9 do.: 8Y2"9%(1) 
vrijd.: 9Y2"10%(2) 

H.DOORME 9 do.: 9Y2"10Yz(l) 
vrijd.: 10Y2"11%(2) 

.. 

"' 
.. 

(4) =laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 533 



Vl 
0\ 
0\ 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN I 

I 

3e PJ;oef 4tndbouwkundig ingenieur (*) I 

-
Leergangen .Titularis te volgen door de stucfenten 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 

20' Praktische oefeningen 
~ ......... . .... H_ DOORME 9 

21. Algemene en systeemecologie L. EECKHOUT 7 10 17 
, 

22. Toegepaste bodemzoölogie .......... A. GILLARD 10 13 18 

23. Dierlijke plantenparasieten (deel Il) ...... A. GILLARD ' 13 

23' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 13 

24. Fytonematologie .............. A. GILLARD 8 10 12 13 

24' Praktische oefeningen ......... " . .. .. A. GILLARD 8 10 12 13 

25. Toegepaste insektenecologie . . . . . . . . . A. GILLARD 13 

26. Tropische visteelt .............. A. GILLARD 9b 20 

27. Visteelt . -· .... . ...... ....... A. GILLARD 9 11 20 
abc 

27' Praktische oefeningen ............ A- GILLARD 9 11 20 
abc 

28. Toegepaste bosdierkunde . ... ...... 0 A. GILLARD 11 
abc 

17 

28' Praktische oefeningen ............... A. GILLARD 11 
abc 

29. Werkingswijze van de pesticiden 
partim : insecticiden ............. N. (A. GILLARD) 13 

J.O. ]:3_()~bedrijfsregeling en opbrengstleer (deel 11) R. GOOSSENS 11 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (5) =eerste tien weken (*) = plaats : Coupure, 533 

dagen en uren 

wo.: 9-10(1) 

do.: 10Y2"12Yz(2) 1 

do.: 9Yz-10Yz(2) ! 

di.: 9V2"10Yz(l) 

di.: 15-1 7 (1 ) 

ma.: 9V2"10Yz(2) 

ma.: 10V2"12Yz(2) 

ma.: 14-15(1)(3) 

ma.: 14-15(2) 

do.: 14-15(1) 

do.: 15-16(1) 

wo.: 10Y2"12(1) 

wo.: 10Yz-12(1)(3) 

di. : 10Yz-12Yz(1) 

ma.: 17-18(1)(3) 

ma.: 14-17(1) 



VI 
0\ 
-....J 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenietÏr (*) 

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 

31. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-
technologie (deel I) ............. H. HENDRICKX 21 

31' Praktische oefeningen ........ ~ ... H. HENDRICKX 21 

32. Veeteelt : melkkunde, zuivel- en 
voe dingsvet!en technologie .......... H. HENDRICKX 9 

33. Beginselen van de toxicologische profylaxie 
in de landbouw ............... A. HEYNDRICKX 9 13 21 

34. Cultuurtechniek (deel lil) .......... G.A. HEYNDRICKX 14 17 18 

34' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNBRICKX 14 18 

35. Cultuurtechnische bouwwerken (deel 11) . . G.A. HEYNDRICKX 14 -

35' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 

14 
bc 

36. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieen ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 

36' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 
- -

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (*) =plaats : Coupure, 533 

--

dagen en uren 

ma.: 11Y:t-12Vl(l) 
wo.: 9Y:t-10Vl(l) 

vrijd.: 10Y:t-12~ 
(2)(3) 

di.: 10Y:t-11Vl(l) 
vrijd.: 10V:t-11 Vl(l) 

vrijd.: 8Y:t-9Vl(2) 
J. Kluyskensstr., 2~ 

do.: 10Y:t-11Vl(l) 

do.: 14-18(2)(3) 

ma.: 8Y:t-9~(1) 

ma.: 8Y:t-10(2) 

ma.: 10-11 Yz(2) 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9Y:t-1 0Yz(2) 

vrijd.: 10Vl-12Vl(2) 



VI 
0'1 
00 

I 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 
~ 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder v~k gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B 
7 8 9 10 11 

37. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : 
warmteoverdracht : .............. Germ. HEYNDRICKX 

38. Gezondheidsleer van de tropische streken .. P. lANSSENS 8 9b 

39. Fytofarmacie (deel lil) ........... R. KIPS 

39' Praktische oefeningen ............ R. ·KIPS 

40. Prospebtie en winning van water ...... R. MARECHAL 

41. Hygiëne van de huisdieren ............ N. 9 

42. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten en 
begrippen van veeartsenijkunde . . .. . . . . N . 7 9 10 

.. 
43. Technologie van vlees, vis en eieren . . . . . N . 9 

43' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 
- 9 

44. Tropische veeteelt . . . . . . . . . . . . . . N . 8 9b 

45. Levensmiddelenleer . . . . . . . . . . . . . N . 

45' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . :,. 

46. Bestrijdingstechniek ............. J. MOERMAN 

47. Landbouwwerktuigkunde (deel 111) ..... J. MOERMAN 

4 7' Praktische oefeningen ............ J. MOERMAN 

48. Nijverheidsnatuurkunde (partim: elektronica) P. MOERMAN 
-----

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaai (3) = eerste zeven weken 
(14) =laatste vijf weken 

B B B B B 
12 13 14 15 16 

12 

16 

13 

13 

15a 

15a 

16 

13 

14 

14a 

15 

( 4) = laatste acht weken. 
(9) =eerste vijf weken 

B B 
17 18 

18b 

B B -B 
19 20 21 

21 vrijd.: 11 Y2-12~( 1) 

20 . di.: 15-17(2) 

do.: 10~-12~(2) 

do.: 14-18(2)(4) 

20 m~: 9%-11(1)(13) 
Rozier: 44 

ma.: 15-16(2) 
di.: 10~-11Yz(2) 

21 di.: 14-16(1) 

20 21 di.: 16-17(1) 

20 21 vrijd.: 15-18(2)(14 

ma.: 16-18(2) 

21 di.: 8%-9Y2(1) 

21 wo.: 10Yz-11Yz(l) 

do.: 8Y2-9Yz(2) 

do.: 8Y2-10Y2(1) 

vrijd.: 8Yz-12Yz( 2) 

wo.: 14-16(1)(3) 

(*)=plaats: coupure, 533 



V. 
0\ 
\0 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
· 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

48' Praktische oefeningen ............. P. MOERMAN 15 

49. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-
processen, luchtconditionering) • • • • A • • P. MOERMAN 12 21 

50. Agrarische planologie. ............. F. PAUWELS 8 9b llb 14c 15a 16 18b 20 

50' Praktische oefeningen ............ F. PAUWELS 8 9b llb 14c 15a 16 18b 20 

51. Agrarische vormingstechni~ken van de 
tropische en subtropische streken ...... F. PAUWELS 8 16 

52. Landhuishoudkunde van de tropische en 
subtropische streken (deel Il) ......... F. PAUWELS 16 

52' Praktische oefeningen ............ F. PAUWELS 16 

53. Planteteelt van de tropisçhe en subtropische 
streken (deel 11 : meerjarige gewassen) ... F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

53' Praktische oefeningen ............ F. PAUWELS 8 9b 13b 14c 16 18b 

54. Boerderijbouwkunde ............. K. PETIT 9 14 

(deel 11) .................... K. PETIT 14 

54' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 

54" Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14a 

55. Tuinbouwconstructies ............ K. PETIT 12 14a 15b 

55' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 12 14a 15b 
-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (4) =laatste acht weken (*)=plaats : Coupure, 533 

dagen en uren 

wo.: 16-18(1)(3) 

wo.: 14-18(1)(4) 

di.: 9Yz-1 0%(1) 

ma.: 11-13(1) 

di.: 10Yz-12%(2) 

ma.: 8%-10%(1) 
do.: 8Yz-10%(1) 

wo.: 10Yz-12%(2) 

vrijd.: 10Yz-12%(1) 
do.: 14-16(2) 

wo.: 10%-12%(1) 

vrijd.: 15-16(1) 

ma.: 9%-10%(1) 

ma.: 16-17(2) 

ma.: 14-19(1) 

wo.: 8Yz-ll%(2) 
vrijd.: 16-18( 2) 

ma.: 10%-llY2(1) 
do.: 8Y2-l0%(2) 

ma.: 14-16(2) 



V'l 
-.....) 
0 

I 

/ 
FACULTEIT VAN D~ LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

'• 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis " te volgen door de studenten die als· bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B ... 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

56. Wegenbouw ................. K. PETIT 11 14 
ab 

57. Houttechnologie (1) ............. J. SCHALCK 11 13 14a 18 
abc 

58. Houttechnologie (IIb) ............ J. SCHALCK lld 

58' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK lld 

59. Grasland van de tropische en 
subtropische streken . . . . . . . . . . . . . M. SLAATS 8 9b 13b 16 18b 

60. ~Landbouwplantenteelt (11) ......... M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a 

60' Praktische oefeningen ............ M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a 

61. Veredeling van de landbouwgewassen . .... M.SLAATS 10 

62. Zaadteelt van de groenvoedergewassen ... N. (M. SLAATS) 10 

63. Luchtfotointerpretatie ........... F. SNACKEN 8 16 17 18 

63' Praktische oefeningen ............. F. SNACKEN 8 16 17 18 

64. Herbologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 

-
64' Praktische oefeningen ............ J. STRYCKERS 7 10 12 13 20 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweed-e halfjaar (*) =plaats: Coupure, 533 

dagen en uren 

\ 

wo.: 9%-10%(1) 
do.: llYz-12%(2) 

vrijd.: 8Yz-10%(1) 

do.: 14-17(2) 

do.: 17-18(2) 

wo.: 8Yz-10%(2) 

di.: 8Yz-9%(1) 
vrijd.: 16-17(1) 

wo.: 10-11 

ma.: 9Yz- HVh( 1) 
do.: llYz-12%(1) 

di.: 14-15(2) 

wo.: 14-16(2) 

wo.: 16-18(2) 

do.: 10Yz-11%(1) 
di.: 8Yz-9%(2) 

di.: 9Yz-12Vz( 2) 



V\ 
.....:1 

-

-
Leergangen. . 

' -

65. Zaadkennis ......... . ....... 
65' Praktische oefeningen ............ 
66. Werkingswijze van de pesticiden 

(partim : herbiciden) ............ 
67. Bodemkunde van de tropische, subtropische 

en ariede gebieden .............. 
67' Praktische oefeningen ............ 
68. Enzymenleer (deel 11) ......... ·-.. 
69. Fytopathologische ecologie . . . . . . . . . 
70. Toegepaste planteziektenleer (deel 11 : 

tropische en subtropische streken) . . . . . 
70' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
71. Toegepaste planteziektenleer (deel I : 

gematigde streken) ..... . ....... 
71' Praktische oefeningen ............ 

-.... 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) ,_. 

Titularis te volgen. qoor de studenten die al~ bijzonder vak gekozen hebben . dagen en uren . 

B B B B B. B B B B B B B. B B B 
7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

J. STRYCKERS 7 10 12 14a . vrijd.: 14-15(2) 

J. STRYCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 15-16(2) 

J. STRYCKERS 13 ma.: 16-17(1)' 

C.SYS 8 14c 16 18 vrijd.: 14-17(2) 

C.SYS 8 14c 16 18 30 uur/jaar 

L. V ANDENDRIESSCHE 21 ma.: 8V:r1 0~( 1) 

N . 13 do.: 8V:r9Vz(l) 

N . 8 13b 16 wo.: 8V:r10~(1) 

N . 8 13b 16 do.: 14-16(1) 
.-

' 
N. 7 10 11 12 13a do.: 8V:r10~(1) 

N. ' 7 10 11 12 13a ma.: 16-18(2) 

' . 
-

(*) = plaats : Coupure, 533 



Vl 
-....) 
N 

I 

.. ~ 

, 

Leergangen 

I 

72. Werkingswijze van de pesticiden 
(partim : fungiciden) ............ 

73. Tuinbouwmachines ............. 

73' Praktische oefeningen ............ 
~ 

74. Arbeidsleer ................. 
· 75. Bosbouwtechniek en bosexploitatie (deel 11) • 

76. Bospolitiek ................. 

76' Praktische oefeningen ......... . .. . 
77. Vergelijkende bosbouw . ......... . . 

-

-

( 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 :w 21 

N. 13 ma.: 9%-101/2 (1) 

J : VAN LANCKER - 12 13a 15b ma.: 8V2-9%( 1) 
do.: 11%-12%(1) 

J. VAN LANCKER 12 1~a 15b do.: 17-18(1) 
- vrijd.: 17-18(1) 

J. VAN LANCKER 16 di.: 10%-11 %(1) 

M. VAN MIEGROET 11 ' vrijd.: 10%-12(1) 
I 

M. VAN MIEGROET 11 15 17 do.: 11 %~12% (1) 
1 

vrijd.: 10%-12%(2) 
.... vrijd.: 14-15(2) 

M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 8%-1 0%(2) 

M. VAN MIEGROET 
. . 

11 I ma.: 9%-11 V2 (1) 
ldi_:: 14-18(1) l_ 

/ 

(*)=plaats: Coupure, 533 



VI 
-......} 
w 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B 
7 8 9 10 

1T Praktische oefeningen ............ M. VAN MIEGROET 

78. Biochemie (deel 11) ............. R. VAN PA RIJS 

78' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 

79. Dieetleer . . . . . . . . • . . . . . . . . . . G. VERDONK 

80. Landbouwfinanciering ............ A. VERKINDEREN 

81. Landbouwpolitiek . . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 7 9a 10 

82. Landbouwprijzen ........... · ... A. VERKINDEREN 

83. Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .................. A. VERKINDEREN 7 

84. Werkingswijze van de pesticiden : 
(partim : bactericiden) ........... J. VOETS -

85. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren (deel I) .... J. VOETS 9 

85' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 9 

86. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ............... J. VOETS 

86' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 

~ ' 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (4) =laatste acht weken 
(*)=plaats: Coupure, 533 (10) =zesde tot vijftiende week (15) =vijf weken vanaf half maart 

B B B B B B B B B B B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

11 

21 

21 

21 

15 

16 

15 

16 21 

13 

20 

20 

· --- ' ·· --

dagen en uren 

vrijd.: 15-17(2) 
vrijd.: 14-18(1) 

di: l1V2-12~(1) 
di.: 8V2-9~(2) 

ma.: 14-18(2)(3) 
do.: 14-18(2)(3) 

di._: 15-18(2)(15) 
A.Z. 

do.: 1 OV2-ll ~(1) 

vrijd.: 8V2-9~(1) 
do.: 16-18(2)(4) 

vrijd.: 10V2-12~(1) 
do.: 10V2-l1Yz(2) 

ma.: 8V2-11~(2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 10V2-ll~(l) 

vrijd.: 9lh-10(1) 

wo.: 14-18(1)(3) 

do.: 8-9~(1)(10) 

ma.: 14-18~(1)(10) 
vrijd.: BV2-18~(1) 



VI 
.......:. 
~ 

I 

' 

~--~--~~ 

-
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

~ 

3e Proef landbouwkundig i:itgenieur (*) 

- -
Leergangen . Titularis te ~/gen 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 

" I 

87. Oefeningen op de proefhoeve ........ 7 9 • 13 18 wo.: 9-12 
. -

88. Oorzaken van milieuverontreiniging 
partim : industriële ............... G. FROMENT 17 20 ma.: 8%-10(1)(3) 

~ 

partim : landbouwtechnische ........ R. KIPS 17 20 ma.: 10-11%(2)(12 

partim : samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 17 20 5 uur/jaar 

89. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
partim : biologische ............. A. GILLARD 20 ma.: 8%-10(1)(11) 

-
partim : microbiologische .......... J. VOETS 20 do.: 8-9%(1)(11) 

.. 
l 

- --
(1) = eerste halfjaar (12) =vijfde tot elfde weelc - ~ 

(2) = tweede halfjaar - (*)=Plaats: Coupure, 533 -
(3) = eerste zeven weken ... 

~ 

(11) =eerste vier weken 
. ' 

De studenten kunnen, mits toestemming mn de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die voorkomen 
op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze, vóór 1 september van het kalenderjáar, waarin zij de 3e proef aanvatten, ter 
goedkeuring mede te delen aan de deken van de faculteit. 



VI 
....J 
VI 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën . 
-

Leergangen . Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag _vrijdag zaterdag Plaats 
-. 

1. Theoretische en fysische scheikunde 
~ (1e deel) 

..... 
L. BAERT 9%-11 %(2) Coupure, 533 · ................... 

2. Algemene analytische scheikunde ll%-12% llYz-13 . ~ 

(1e deel) ................... A.COTTENIE (1)' (1) Coupure, 533 · 

2' Praktische oefeningen ............. A.COTTENIE 14-18 8%-12Vz( 2) ·_ 
(2){6) 14-18(2)' Coupure, 533 

'3. Bemestingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . A.COTTE~IE 8%-HVh(2) / Coupure, 533 

4. Bodemfysica (1e deel) ............ M. DE BOODT 8%-9%(1) Coupure, 533 

5. Agrarische bodemkunde . . . . . . . . . . . ~ . L. DE LE;ENHEER 8%-9%(1) 10Vz-11% 
(2) Coupure, 533 

5' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER 14-18 
(2)(5). Coupure, 533 

6. Hydraulica (le deel) 
. ............. G.A. HEYNDJUèKX 10%-llYz 

(1) Coupure, 533 

6' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 %-12V2 
(1) Coupure, 533 

7. Organische scheikunde (le deel) . . . . . . . N. SCHAMP 9Y:z-10Yz 10Y:z-ll% 
{1) (1) Coupure, 533 

7' Praktische oefeningen .... . ....... N. SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(~) (1)(3) Coupure, 533 

8. Algemene plantenteelt ............ M. SLAATS llY:z-12% 9%-1 0%( 1) 
(1) Coupure, 53 3 

--- --

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (5) =om de veertien dagen eerste donderdag (6) =om de veertien dagen tweede donderdag 



VI 
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I 

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag 
.. 

9. Enzymenleer (1e _deel) ............ L. V ANDENDRIESSCHE 81/z-9%(1) 

10. Biocherilie (1e deel) ............. R. VAN PARIJS 91/z-101/z 9V2-101/z 91/z-101/z 
or (1) (1) 

1 0' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 14-17 14-18 14-18 
(1)(4) (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. Mikro biologie ................ J. VOETS 8V2·9V2(2) 8Y2-9Y2(2) 

12' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18(2) -

-

- --

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij zijn gehouden kun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 1 e proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan 
de deken van de faculteit. 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar · ( 4) = laatste 8 weken 

zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 · 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

. 
.... 

-
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur .voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde 8Yz-9Vl 8Yz-9Yz 
(2e deel) ................... L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

1' Praktische oefeningen ......... ... L. BAERT 14-18 
(2)(3) 

2. Algemene analytische scheikunde I 10Yz-11V2 
(2e deel) ..................... A. COTTENIE (1) 

2' Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 10V2-12% 
(2)(3) 
14-18 
(2)(3) 

3. Analytische agrochemie (le deel) ...... A. COTTENIE 81/z-1 01/2(2) 

3' Praktische oefeningen ............. A. COTTENIE ·8Yz-13 ... 
(2)(4) 
14-18 
(2)(4) 

4. Levensmiddelenchemie ... ..... ... H. HENDRICKX 8Yz-9%(1) 10V2-11% 
(1) 

4' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 14-18 
(1)(3) 

5. Fundamentele technologie (le deel) ..... Germ. HEYNDRICKX 9%-1 0%(1) 1 Ql/:z- 11 %(2) 

5' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 9V2-12% 
(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, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 5 33 

Coupure, 533 
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FACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
~ 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag _vrijdtlg zaterdag " Plaats 

-. - ...:-- --
6. Fytofarmacie (le deel) ........... R. K.IPS 

11Yz-12Yz 11Yz-12Y2 ; 

(1) (1) 
~ 

Coupure, 53 3 · · 

6' Praktische oefeningen ............ R. KIPS 8V2-B 
- , 

(2)(3) 
14-16 -

I (2)(3) Coupure, 533 · 

7. Algemene voedingsleer ............ N. 8Yz-11Yz(l) Coupure, 533 · 

8. Organi~he scheikunde (2e deel) . . . . . . . N.SCHAMP 8V2-9Yz(2) -; 10V2-12 Coupure, 533 (2)(10) 

8' Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP 14-18 14-19 14-18 
' (1)(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 533 · 

9. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren (1e deel) ... J. VOETS -- ·8V2-9Yz( 1) Coupure, 533 · 

9' ·Praktische oefeningen J. VOETS 
~ 14-18 ............ 

' (1)(3) Coupure, 533 

10. Toegepaste microbiologie (1e deel) ..... J. VOETS ~ 10V2-l1Yz 9V2-1 OYz(l) 
\ (1) - Coupure, 533 

10' Praktische oefeningen · ............ J. VOETS 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) Coupure, 533 

11. Industriè1e gistingen (1e deel) ........ A. WILSSENS 11Yz-12Y2 11%-12Yz 

- (2} (1) Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen A. WILSSENS - 14-18(2) Coupure, 533 ............ -
(1) =eerst, (2) =tweede halfJa (3) (4) (10) = 6e tot 15e week 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de peqel, naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die 
voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze roór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 2e proef aanvatten, 
ter goedkeurine mede te delen aan de deken JNZn de faculteit. 



VI 
.....:1 
\0 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

_ 3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

~ 

Leergangen . . ' · Titularis maandag dinsdag ~ensdag qonderdag -
~ ... 

I. CURSUSSEN VAN DE ~-

GEMEENSCHAPPELIJKEVAKKEN 
1. Organische scheikunde (3e deel) ....... N. SCHAMP 8-10(2) 

2. Fytofarmacie (2e deel) ........... R. KIPS 10V2-11V2(1) . 

3. Fundamentele technologie (2e deel) .. · ... Germ. HEYNDRICKX 

. 3' ·Praktische oefeningen ............ . Germ. HEYNDRICKX 
, .. 
4. Nijverheidsnatuurkunde (partim: koelproces- 14-18 

sen, luchtcondi.tionering, droogprocessen ) P.MOERMAN ,. (1)(4) 

5. Nijverheidsnatuurkunde (partim : 
~ 

warmteoverdracht) ............. Germ. HEYNDRICKX 

6. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- 11V2-12V2: 9V2-10V2 
technologie (1e deel) ............ H. HENDRICKX (1) (1) 

6' Praktische oefeningen ............. H. HENDRICKX 

7. Nijverheidsorganisatie ............ F.DERWAEL - 8V2-10Yz 
(1) 

-· - -
I 

, 

! 
~ 

' 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) = eerst_e zeven weken (4) =laatste acht weken 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 · 

15-16(2) Coupure, 533 

16-18 
(2)(3) Coupure, 533 

Coupure, 533 

UV2-~2V2 
(1) Coupure, 533 

. . 
Coupure, 533 

10V2-12V2 
(2)(3) Coupure, 533 

Coupure, 533 · 

-

I 
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FACUL TElT VAN DE LAl\lJlBOf.W~TEl\TSCJl APPF.f"1 

3e Proef ingerueur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 

11. GRONDIGE STUDIE VAN DE FUNDAMEN
TELE EN TOEGEPASTE ASPECTEN VAN 
EEN DER HIERNA VERMELDE .VAKKEN 
OF VAN DE -TECHNOLOGIE VAN· EEN 

Titularis moandagLdin~_l woensdag [donderdag[ vrijdag [ zaterdag 

I 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 industriële microbiologie 
Industriële natuurkunde . . . . . . . . . . 
Ingenieurstechnieken . . . . . . . . . . . . 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw-
en voedingsnijverheden · . . . . . . . . . . . 

\ 

~ dagen en uren later te bepalen 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit . . 
Zij zijn gehouden kun keuze, voor 1 september van het kalenderjaar, lWarin zij de Je proef aanvatten, .ter goedkeuring mede te delen 0;0n 
de deken van de faculteit. 

:. s. 

Plaats -

I 

Coupure, 533 

I' 
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00 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
1. De bijzondere methodenleer der vakken die 

voorkomen op het programma der inrichtingen 
van het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs) (*) .......... G. GENIE 17-18 

, 
2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse , 

cursus)(**) (niet in 1976-1977) ...... A. COTTENIE 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs (*) ........... W. DE COSTER 18-19 

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

5. 
De geschiedenis der opvoedkunde ...... K. DE CLERCK 17-19(2) 

--------

(*) = te volgen door vijfde jaar 
(**}=te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

171/2-19% 
(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

H. Dunantl., 1 

Blandijnberg, 2 



VI 
00 
N 

I 

( 

-
, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9' 

, 

Leergangen 
~ '\. - /. 

-I 

Toegepaste insektenecolo~e ........ 

lnsekten- en fytopathologische ecologie, 
partim : fytopathologische ecologie ..... 
Grondige studie van de chemische stoffen, 
gebruikt in de fytofarmacie ........ .._ • 

Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
insecticiden .................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
herbiciden .................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
bactericiden ................. 
Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
fungiciden .................. 
Rendering van de fytofarmaceutische 
behandelingen ................ 
Fabricatie en controle van de pesticiden . . . 

Praktische oefeningen ............ 

-

-
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

.. 

Speeialé studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie -
-

Titularis .. maandag I dinsdag I woensdag ldondardagl vrijdag I zaterdag Plaats 

-. 
_, 

-
A. GILLARD 7Vz uur/jaar Coupure, 533 • 

\ - -

J. VAN HOLDER 15 uur/jaar ' Coupure, 533 

-
R. KIPS 22Yz uur/jaar Coupure, 533 

- ~ -
A. GILLARD ?Y2 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 , 7Vz uur/jaar Coupure, 533 
. 

R. KIPS- 15 uur/jaar Coupure, 533 

R. KIPS 15 uur/jaar Coupure, 533 

' 
... -

-
-

-
~ 

' 



r· 

' 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Licentie in de landbouwontwikkeling 

A. Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat 1000 uur theorie en praktische oefeningen, verplicht te kiezen uit de diverse leerplannen ter 
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. 

' 1 B. Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, een .aantal cursussen van maximum 300 uur theorie en praktische oefeningen 
vervangen worden door een of meerdere cursussen van gezamenlijk ten minste dezelfde duur, ·te kiezen uit een of meerdere leerplannen ter verkrijging van een der 
graden van licentiaat, doctor, ingenieur of apotheker die aan de RijJ:csuniversiteit te Gent worden uitgereikt. 

v. I C. Evenwel mag in het volledige leerplan geen enkele cursus wot:den opgenomen die reeds deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van de graad op grond 
~ waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 
I . 

. 

-

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 ovér 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 voorgelégd. 

. 



FACULTEIT VAN DE FAP.MACEUTISCPE WETENSCP APPEN 

(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 wet~nschappelijke 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 
- Apotheker-specialist in het gebruik van radioisotopen in de medische analyse 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. pag. 7 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. 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. Tqt 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-a pothek er; 

\ . 

( *) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 

-584-



2. apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen; 
3. apotheker-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 wetenschappelijk 
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. 

4. Tot de graad van apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de 
medische analyse : de houders van een getuigschrift van apotheker-specia
list in de medische analyse. 

OVERZICHT VAN DE STUD IEN 

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 studie, 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 verhandeling over 
een wetenschappelijk vraagstuk dat betrekking heeft op ·één der leer
vakken welke op het programma van het examen van apotheker voor
komen. 

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 genees

middelen en radioprotectie (na tenminste één jaar studie en één 
examen); 
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4) het getuigschrift van apotheker-specialist in de medische analyse (na 
tenminste twee jaar studie-en één examen, met inbegrip van een stage 
lopende over 4 maand); 

5) het getuigschrift van specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 
(na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig examen). 

6) het diploma · van specialist kliniek-apotheker (na tenminste één jaar 
studie en één examen). 

7) het diploma van apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de 
medische analyse : na tenminste één jaar studie en na het afleggen van 
een enig examen, met inbegrip van een stage. 

f) De aggregatie voor het hoger 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 graàd 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 va!l de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891. 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN : 

le Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

·. 
1. Overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde 11%-12% 

en zedenleer) ................ E. VERMEERSCH (1) 

2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek P. DINGENS 10-11(1) 10-11(2) 

2'. Praktische oefeningen ........ ....... P. DINGENS 14-16 of 
16:.18 

3. Proefondervindelijke natuurkunde ..... A. LAGASSE 10-11%(1 10-11%(2) 10-13 
90 uur/jaar · 

3'. Praktische oefeningen ..... ........ A. LAGASSE 67% uur/jaar in groepen (4e t.e.m. 20e week) 

4. De algemene scheikunde, partim : 8%-10 10-11% 
anorganische . . . . : . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 8%-10 (l)of(2) (1) 

4'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 60 uur/jaar in groepen 

5. Dierkundige biologie ............ A. COOMANS 11%-13(1) 11%-13(1) 

5'. Praktische oefeningen ............ A. COOMANS 3 2 uur/jaar in groepen 

-
-

' -
' 

-

-
I 

-
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

I 

zaterdag Plaats ' 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

\ 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

' . 



VI 
00 
00 

I 

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 10-1 11'2(1, 10-llY;(l) 10-11Y2(1) 
10-11Y2(2) 

- (10 weken) 

1 '. Praktische oefeningen .................. M.VERZELE 60 uur/jaar in groepen dinsdag- of donderdagnamiddag 

2. Plantkundige biologie ................. J. MATON 8Y2-10(l) 10-11(2) 8%-10(1) 

2'. Praktische oefeningen ................ J. MATON 30 uur/jaar in groepen (1) 
---

3. Botanische inleiding tot de farmacognosie .. P. BRAECKMAN 10-11 %(2) 
(10 weken 

3'. Praktische oefeningen .............. P. BRAECKMAN 30 uur/jaar in groepen (2) 

4. Algemene biochemie ................ A. LAUWERS 10-11%(2 8%-10(2) 

4'. Praktische oefeningen ............. A. LAUWERS 
45 uur/jaar (2) 

5. Begrippen van menselijke fysiologie en 
~ 

anatomie ..................... E. LACROIX 14-16(2) 14-16(1) 

5'. Praktische oefeningen ............ E. LACROIX · 30 uur/jaar in groepen (2) 

> 

1 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Led., 35 (1) 
Plat., 22 (2) 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Farm. Inst. A.Z. 

Led., 35 

Harelbekestr. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

-
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00 
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I 

FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1~ Graad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analy-
tische chemie, partïm : algemene analyse .. A. CLAEYS 10-11%(1) 8%-10(1) 

1'. Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur_per week, 10 weken 
(van 1e tot 10e week) 

2. Anorganische farmaceutische scheikunde. .. P. DE MOERLOOSE 8%-10(1) 

2'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken 
(van lle tot 13e week) 

3. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 10-11%(2) 8%-10 

3'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 22% uur per week, 8 weken 
(van 14e tot 21e week) 

4. Farmacognosie ............... P. BRAECKMAN 8%-10 8%-10(2) 
f 

4'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 20 uur per week, 6 weken 
(van 25e tot 30e week) 

5. Fysische farmacie .............. A. LAUWERS 9-10(2) 
11 %-12%(2) 

5'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS ~ 20 uur per week, 3 weken 
(van 22e tot 24e week) 

-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Harelbekestraat 

Farm. Inst. A.Z. 

Harelbekestraat 

Farm. lnst. A.Z. 

Harelbekestraat 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Harelbekestraat 
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FACULTEITVAN DE F ARMACEUfiSCHE WETENSCHAPPEN ~ 

2e Graad apotheker 
,_ 

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

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN .. 
1. De kwantitatieve analytische chemie, 10o/.r12% 

partim : instrumentele analyse ....... A. CLAEYS (1) 9-10%(1) 

1' Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 20 uur per week, 5 weken (van 7e tot lle week) 

2. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 9-10%(1) 

3. Ontleding van geneesmiddelen . . . . . . . . P. DE MOERLOOSE 9-10%(2) 

3' Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken (van 18e tot 20e week) 

4. De beginselen der gezondheidsleer in verband 
met het onderwijs in de farmaceutische 9*·11% 103.4-12% 
wetenschappen ......... · ...... J. PUCK 1 (1) (1) 

5. De beginselen der bacteriologie ....... J. PUCK 

5' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 22% uur per week, 6 weken (van 21e tot 26e week) 

6. Vermengingen en vervalsingen van 10*-12% 10%-11* 
levensmiddelen ............... N. 1 (2) (2) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 20 uur per ~eek, 6 weken (van 12e tot 1 7e week) 

7. Medische biochemie ............. A. DE LEENHEER 8%-9%(1) 9-10(1) 
lllh-12% 

(1) 

7' Praktische oefeningen f A. DE LEENHEER 20 uur per week, 6 weken (van 1e tot 6e week) ............ 
8. Farmacologie ................ G.DE 9-10%(2) 9-10%(2) 

VLEESCHHOUWER , 

( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede h~fjaar 

-

Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.~. 

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 
c-

Farm.' Inst. A.Z .. 

Farm. Inst. A.Z. 



I 
V'l' 
\0 -

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Graad apotheker 

.-' 

maandag r dinsdag l woensdag donderdag Leergangen Titularis 

8' Praktische oefeningen • 10 ••••• ••••• G.DE 
VLEESCHHOUWER 30 uur/jaar 

9. Galenische en·magistrale farmacie ...... P. BRAECKMAN !Oo/d2~[ I (2) 

10. Begrippen over medische hulp bij 12~-13% 

', ~ 
noodtoestanden ............... F. DEROM ~ (2) 

10' Demonstraties ................ F. DEROM (6 weken) 

11. FACULTATIEVE CURSUS 

I 1 11. Microbenleer toegepast op de levensmiddelen N. 

- '\ 

~ 

' 

~ ~ 

- • 
I 

-. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

J.F. en C. 
Heymans Inst. 

A.Z. 

9-10%(2) Farm. Inst. A.Z. 

0 
Farm. Inst. A.Z. 

I Farm. Inst. A.Z. 

17%-19(1) Farm. Inst. A.Z. 

~ 

"' 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Graad apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

1. Farmaceutische wetgeving en deontologie ... P. BRAECKMAN 

J 
(25 uur) Farm. Inst. A.Z. 
16-18(1) 8%-101'2(1) 

2. Galenische en magistrale furmacie -. . . . • . . P. BRAECKMAN 
~-- (35 uur) Farm. Inst. A.Z. 

-
2' Praktische oefeningen 0. 0 •••• 0 •• 0 •• P. BRAECKMAN 40 u per week, 5 weken (dagen en uren later te bepalen) Farm. Inst. A.Z. 

3. Toxicologie •••••• 0. 0 0 •••• ••• 0 • A. HEYNDRICKX 14-151'2(1) 11-12%(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. 

, 

. - - --~ 

' 

(1) = eerste halfjaar 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis 111Jlandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

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

2. De geschiedenis van de opvoedkunde .. K. DE CLERCK 17-19(2) Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (*) ....... J. HOSTE 1692-18(2) 
(10 lessen) Plat., 22 

4. De bijzondere methodenleer toegepast op de 
farmaceutische wetenschappen P. DE MOERLOOSE 17-18(1) 

... 
Farm. Inst. A.Z. ....... 

4'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 18-19(1) Farm. Inst. A.Z. 

De examinandi rrweten bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van apotheker. 

-

(1) = eerste halljaar (*) = om de twee jaar (2) =tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCffAPPEN -

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8%-9%(2) 

partim: fysische en chemische methoden .. P. DE MOERLOOSE 10 weken) 
1 '. Praktis'che oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 200 u. (*) {1) 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8%-9%(1) 
partim : micro-biologische methoden ..... J. PIJCK (5 weken) 

2'. Praktische oefeningen ............ J. PUCK 115 u. (*) (1) 
3. Galenische technologie ........... P. BRAECKMAN ~ 10-11%(1) 
3'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 210 u.(*) (1) 
4. Farmaceutische organische technologie ... G. GOETHALS 10-11 Yz(l) 

(10 weken) 
4'. Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS 210 u. (*) (2) 
5. Industriële farmaceutische processen· . ... G.' FROMENT 17-18%(1) 

(10 weken I 

5'. Praktische oefeningen ............ G. FROMENT 200 u. (*) (2) 
6. Begrippen van histologie, fysiopathologie 

en biochemie van de huid en haar aan-
hangseis in verband met cosmetologie .... A. KINT 7% u. (*) 

Il. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 

1. Fytof ar ma cie ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 
1 '. Praktische oefeningen ............ ,A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 
2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 
2'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 
3. Aanvullingen in bromatologie • • . . . . . . . . N. 10 u. (*) 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 200 u.(*) 

(*) = jaaruren {1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 
~ 

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
·~ 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 2 71 

Krijgslaan, 271 

Farm. Ins~. A.Z. 

J. Kluyskensstr., 27 
J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

~ 
Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

/ 
Industrie-apotheker (1 jaar studie) \ 

i 
. maandag! dinsdag I woensdag I donderdag! vri~dag I zaterdag Leergangen .. Titularis Plaats 

' 
' 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Apotheker-specialist in de analyse van - ' 

geneesmiddelen" en "Apotheker-specialist -
in de medische analyse" ...... 0 •• 0 0 0 , 

5. Aanvullingen in de analytische- chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) ,Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ••• 0 0 • 0 0. 0 0. A. CLAEYS 
\ 

210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

6. Hospitaalfarmacie 15 u .• (*) - Farm. Inst. A.Z. ••••••••• • • • 0 0 P. BRAECKMAN 

6 '~ Praktische oefeningen •• 0 •••••••• 0 P. BRAECKMAN 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

7. Industriële toxicologische normen in '· 
verband met bouw en exploitatiever-
gunningen en milieuhygiëne ••• 0 ••••• A. HEYNDRICKx 10u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

7'. Praktische oefeningen •• 0 ••••••••• A. HEYNDRICKX 30 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

8. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u.(*) Wolterslaan, 12 

8'. Praktische oefeningen •••••• 0 •• 0 •• A. LAUWERS 120 u.(*) Wolterslaan, 12 

9. Instrumentatie toegepast in het ,, 
farmaceutisch onderzoek .......... A. LAGASSE 45 u. (*) I Technicum 

9'. Praktische oefeningen 0 ••••••• 0. 0. A. LAGASSE 240 u. (*) Technicum 

10. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PIJCK 45 u. (*) Apotheekstr ., 1 

10'. Praktische oefeningen J. PUCK 
) 90 u. (*) Apotheekstr., 1 •• 0 ••••• 0 •• 0 

111.- FACULTATIEVE CURSUSSEN 

8\>-10(1)1 114\>-16(1)1 1. Inleiding tot industrieel beheer 0. 0 •••• A. VLERICK l 1 Plat., 22 
----- _ __:_ __ ---- _L_ ______ - ___j 

(*) = Jaaruren (1) =-eerste halfjaar 
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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 : fysisch~ en chemische methoden . . P. DE MOERLOOSE . (10 weken) 

1' Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 200 u.(*) (1) (1' + 2' = 420 uur/jaar) 

2. Grondige ontleding 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 
VLEESCHHOUWER 105 u. (*) (1) 

4. Bacteriologische ijking van geneesmiddelen J. PUCK 8%-9%(1) 
(10 weken 

4' Praktische oefeningen .......... - . J. PUCK lOS u. (*) (2) -· 

5. Biometrie en statistiekleer ...... . ... P. DINGENS 9-10(2) 
(10 weken 

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 

Aud. E. A.Z. 

Aud. E. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Krijgs laan, 2 71 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 2t 

J. Kluyskensstr., 27 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen (1 jaar studie) 

Leergangen . Titularis ,· 
maandag I dinsdag I· MJOensdag I donderdag I . vrijdag 

2' Praktische oefeningen · . .. ·. · ......... A. HEYNDRICKX 210 u .. (*) . 

3. Aanvullingen in bromatologie . . . . .. . . . N . 10 u.(*) . 

3' Praktische oefeningen ' N . 200 u.(*) . . . . . . . . . . . . 
4. Eén van de verplichte vakken van de secties 

"Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de medische analyse ...... 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) -
5' Praktische oefeningen .............. A. CLAEYS 210 u.(*) 

6. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u. (*) 

6' Praktische oefeningen .. ........... A. LAUWERS 120 u. (*) 
' , 

7. Instrumentatie toegepast in het 
farmaceutisch onderzoek .......... A. LAGASSE 45 u.(*) 

7' Praktische oefeningen ............ A. LAGASSE 240 u.(*) 

8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen 1: PUCK 45 u. (*) 

8' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 90 u. (*) 
L__ 

(*) = Jaaruren 

-

·I zaterdag Plaats 

J. Kluyskensstr. , 27 

Farm. Inst. A:Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Technicum 

Technicum 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 
- ---------
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- F ACUL TElT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) J 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

L VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Aanvullingen in de medische scheikunde .. A. DE LEENHEER 17-18Y2(1) 11-12Yz(l) 

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) 
I 

3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 8%-9% 
parasitologie ................... I. PUCK (2)(**) 

3' Praktische oefeningen .............. I . PUCK 600 u. (*) (2) (855 uur oefeningen) 

4. Beginselen der hematologie en hemostase A. VERMEULEN 14-15%(1 

4' Praktische oefeningen ...... . ..... A. VERMEULEN 30 u. (1) 

5. Beginselen der fysiopathologie ......... E. LACROIX - 15 uur/jaar 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie .. E. LACROIX 15 uur/jaar -

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 ha_lfjaar 
(**) =gedurende 10 weken (om de twee jaar) 

-· 

zaterdag Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Farri1. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. I 

i 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluy.skensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

!· Kluyskensstr., 27 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

~ 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) 

Leergangen . 
I. 

Titularis miiandag I . dinsdog I· woensdag I donderdog I . vrijdog I zaterdag Plaats 

3. Aanvullingen in bromatologie : . . N . 10 u. (*)' . Farm. Inst A.Z. • .. • • 0 • •• 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . .. N. • . 200 u. (*) Farm. In st. A.Z. 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Industrie-Apotheker" en "Apotheker-

~ 

specialist in de analyse van geneesmiddelen .. I' 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) Plat, 22 

5' Praktische oefeningen ........ • . • ... 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.(*) Teehoicum 

8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PUCK 45 u. (*) 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 getuigschiift bewijzen dat zij een 
stage van 4 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klinisch laboratorium. 

~ 

(*) = jaaruren 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie ( 1 jaar studie) 

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

-

Radiochemie, dosimetrie en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. CLAEYS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Radiobiologie en stralingspathologie .... A. DE SCHRYVER 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum A. DE SCHRYVER 10 uur/jaar ' Ac. Ziekenh. .................. 
Radiotoxicologie en behandeling 
radioactieve afval ......... ·-.. • . . A. HEYNDRICKX. 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. HEYNDRICKX 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Bereiden, controle en gebruik van radio-
actieve geneesmiddelen ......... ' · . A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. HEYNDRICKX 210 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Twee keuzevakken, te kiezen uit de 
specialisatiecursussen van het leerplan van 

" apotheker-specialist in de medische 
analyse ~ 



FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 

Leergangen I Titularis maandag I 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'. Praktische oefeningen ............ A. DE SCHAEPDRYVER 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

3. Demonstraties van lijkschouwingen . . . . . N • 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

~ -

·-
~ 
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•. Leergangen 

1. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen 

1' Praktische oefeningen .. . ....... 
2. Radio farmaca ..... . ........ 
2' Pr<\ktische oefeningen .......... 
3. Galenische technologie .......... 
3' Praktische oefeningen .......... 
4. Aanvullingen van de toxicologische 

scheikunde ................ 
4' Praktische oefeningen .......... 
5. Aanvullingen in de farmacologie . . ... 

5' Praktische oefeningen .. .. ...... 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie 

7. Ziekenhuisadministratie . ........ 
8. Beginselen der fysiopathologie . . . . . . 

De sfudenten 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 kliniekapo-
theek of in een universitaire apotheek. 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
l 

Specialist kliniek-apotheker 

Titularis (0) . TniJJlndag I dinsdag I woensdag ldonderdagl vrijdag I zaterdag 
I 

Plaats 

= .. 
J. PUCK 10 u. -
J. PUCK 60 u. ,. 

A. HEYNDRICKX I 20 u. 

A. HEYNDRICKX 50 u. /' ' ~ 

P. BRAECKMAN 15 u. ~ 

P. BRAECKMAN 100 u. 
... 

A. HEYNDRICKX 15 u. -
A. HEYNDRICKX 20 u. 

G.DE -
· VLEESCHHOUWER 60 u. ~ 

' >. 

G.DE ~ ., 

VLEESCHHOUWER • 120 u. 

E. LACROIX 15 u. ' 
N.(P. BRAECKMAN) 15 u. 

E. LACROIX 15 u. ~ 
.- - -. 

- ' '· 
250 u. 

~ ' . . 

.• 

' 
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FACULTEITVAN DE F ARMACEUfiSCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in gebruik van radioisotopen in de medische analyse J 

Leergangen Titularis (0) maandog I dinsdog I woensdag I donderdog I vrijdog 

-
1. Stralingsfysica en stralings- --

dosimetrie . . . . . . . . . . . . . . . . N'. (0. SEGAERT) 15 u . 

1' Praktische oefeningen .......... N. (0. SEGAERT) 15 u. -2. · Kernchemie ............... N. (A. CLAEYS) 10 u. 

2' Praktische oefeningen .......... N. (A. CLAEYS) 15 u. 
{ 

3. Radiobiologie en stralings-
' pathologie ................ N. (A. DE SCHRYVER) 25 u. 

3' Praktische ·oefeningen .......... N. (A. DE SCHRYVER) 10 u. 

4. Radioprotectie en wetgeving ....... N. (0. SEGAERT) 10 u. 

4' Praktisc~e oefeningen .......... N. (0. SEGAERT) 10 u. 

5. Methodologie van de radiochemische 
teltechnieken N. (A. DE LEENHEER) 15 u. .............. -

5' Praktische oefeningen ........... N. (A. DE LEENHEER) 30 u. 

6. Principe en toepassing van de 
radio-immunologische en radio-
isotopen-bepaling - N. (R. WIEME) . 15 u. ............ 

7. Stage in een universitair laboratorium 
of in een door de universiteit erkend 
klinisch laboratorium van een ziekenhuis 
dat dagelijks radio-isotopen in vitro voor 

.. 
. , 

diagnostische doeleinden aanwendt 
en dat daartoe gemachtigd is door het - : 

departement voor hygiene van het Ministerie -~ I 

van Volksgezondheid jaar - ' 
-

' 

( 0 ) = totale studieduur per cursus 

-
' 

-· 

I zaterd.,g Plaats . 

\ -

,. 

' 

~ 

" 

i 

-
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~ 

-
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(K.B. van 24 tmart 1967) 

Blandijnbe~g 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking. (*) 

De licentie en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan be-
haald worden in één vari de volgende richtingen : 

I. Psychologie en psyche-sociologie; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselijke voedingsproblemen : 

a. Tropische geneeskunde; 
b. Colleges en praktica, in bijzondere aspecten van de geografische 

pathologie; 
5. Biologie; 
6. Landbouwwetenschappen; 
7. Opvoedkunde; 
8. Veeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administraite; · 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen· welke richtingen in de loop van 

het volgend academisch jaar zullen onderwezen worden. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

a) Tot de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking : degenen 
die houder zijn van een 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 iri de ontwikkeHngssamenwerking : 
de houders van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamen
werking. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelin'gssamenwerking wordt behaald 
na een enig examen en na één jaar studie. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings
samenwerking, omvat het · indienen van een oorspronkelijk 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 de dag, bepaald voor het examen. 
( *) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

-604-
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

' Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen. Titularis mmmdag . dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdlzg 

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 r 

technieken, in verband met ontwikkelings-
samenwerking ................ W. DE COSTER 9-11(1) 

3. Economie en pro biemen van economische 8%-12Y2 
ontwikkeling ................ A. VLERICK (30 uur/jaar) 7lessen (1) 

4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings-
landen, deel I . . . . . . . . . . . . . . . . N . (15 uur/jaar) 17-18%(1) 

5. Pedagogische aspecten en opleidings- 11-12(1) I 
problemen .................. N. (K. DE CLERCK) (8 uur/jaar) 

6. Hygiënische,nutritionele en medische 
problemen K. VUYLSTEEK 

~ 

7 uur/jaar (1) .................. 
GESPECIALISEERD GEDEELTE: 

Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 
met de door de examinandus gekozen richting : 

1. Psychologie en psycho-sociologie ...... 
theorie ......... . · .......... N. 120 uur /jaar 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • · 120 uur/jaar -

2. Ontwikkelingsplanning en -economie .... J. MATON 14-18 (260 uur/jaar) 8%-12% 

(1) =eerste halfJaar 

Plaats 

. Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Faculteit van de 
Landbouwwet. 
Coupure, 533 

J. Kluyskens-
str., 33 

I 

A.Z. 

Univ., 8 
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I INTERF A CULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
" 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 
..... 

~ 
Leergangen Titularis mJJandag I dinsdag I woensdag I donderdag i · vrijdag I zaterdag 

I 

3. Geologische weten~chappen ~"'· ~ . . . . . . . . . ..... 

a. Algemene bodemkunde · . . . . . . . . . . J .B. AMERIJCKX 45 uur/jaar 

b. Bodemgenese,- morfologie en •. 

-classificatie ................ J .B. AMERIJCKX 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

c. Praktische oefeningen over de 
bodemanalyse ............... J .B. AMERIJCKX 30 uur/jaar 

d.. Grondige studie over bodemgenese, 
-morfologie en -classificatie ........ J .B. AMERIJCKX 30 uur/jaar 

e. Bodemmineralogie, deel: klei mineralen W.DEKEYSER 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar · ' 
/ 

f. Bodemrnineralogie, deel : mineralogie ; .. 

van de zand- en leernfractie, met 
~begrip van de micropedologie . . . . . . N . 45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

g. Grondige studie over bodemmineralogie .. N. - 30 uur/jaar 

h. Geologie van de bodemvormende 
sedimenten .......... . ..... R.MARECHAL 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

i. Grondige studie van de geologie van -
de bodemvormende sedimenten R. MARECHAL . I 30 uur/jaar •. ' . . . . . . 

j. Luchtfoto-interpretatie .......... F. SNACKEN 45 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaar 

k. Grondige studie van de regionale I 

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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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

'\ 
,... 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

.. Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woen!idag !donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

-
4. Geneeskunde, met inbegrip van menselijke 

voedingsproblemen : Instituut voor 
a. Tropische geneeskunde . . . . . . . . . . . ' N. 

·l 
24 7 uur/jaar Trop. geneesk. · 

a' oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . N • .... 125 uur/jaar "Prins Leopold" 

b. Colleges en praktica, in bijzonder .• te Antwerpen 
aspecten van de geografische pathologie N. 100 uur/jaar + 3 maanden stage enA.Z. 

5. Biologie t 

theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • 120 uur/jaar Led., 35 
'· 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . • . N. 180 uur/jaar Led., 35 

6. . l.andbou wwetenschappen .......... N. 5 30 uur/jaar Faculteit van de 
Landbouwwet. - Coupure, 533 I . 

7. Opvoedkunde 
N. (K. DE CLERCK) 210 uur/jaar - J. K.luyskensstr., 33 ................ N. (M. PLANCKE) ,' 60 uur/jaar 

8. Veeteelt en diergeneeskunde . . . . . . . . N . 150 uur /jaar Casinopl., 21 . 

9. Publieke administratie ............ A. VAN BILSEN I I (75 uur/jaar) I 14-17 I Univ., 8 

10. Toegepaste wetenschappen . . . . . . . . . N . 337% uur/jaar Plat., 22 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 1976·-1977 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. (Een gedetailleerd uurrooster kan 
aangevraagd worden bij de pedel begin oktober 1917). 
Alvorens tot het enig examen, dat pas kan worden afgelegd na tenminste ·één jaar studie, en dat niet mag worden gesplitst, te worden toegelaten moeten de '· 
examinandi het bewijs leveren van een behoorlijke kennis van de Franse en van de Engelse taal, alsmede van een voldoende kennis van één - met de toestemming 
van de Raad van het Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking - gekozen voertaal van een ontwikkelingsgebied. 
De examinandi moeten bij het enig examen een werk indienen waarvan het onderwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk moet aan de 
examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. -
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INfERFACULtAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKEUNGSSAMENWERKING 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdQg I donderdag i vrijdag l zaterdag 

.. 
1. Sociolinguïstiek van de M.VAN 

ontwikkelingslanden ........... SPAANDONCK 30 u. later te bepalen ( 1) 

-- -
~ -

.. 

-. 
: -

-

~ 

I 

- . -
I -

( 1) = eerste halfjaar 

Plaats 

--·-·----· 

-

-



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 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

1. Tot de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in 
de wetenschappen, groep scheikunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
groep aard- en delfstofkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep 
dierkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde of van 
doctor in de veeartsenijkunde, mits die diploma's uitgereikt worden ofwel 
door een Belgische universiteit ofwel door een daarmede - bij toepassing 
van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoör
dineerçle 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 wette11:. 

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 ~en 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 landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën, uitgereikt door één van de sub 1 
vermelde univ~rsiteiten, gelijkge'Stelde inrichting of examencommissie. . 

4. Tot het doctoraat in de milieusanering worden alleen t0egelaten de 
houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van 
licentiaat in 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. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

I. Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie graden 
opgericht geworden : licentiaat in de wiliellsanering, apotheker-specialist in 
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de milieusanering en ingenieur in de inilieusanering. Elk van deze graden kan 
slechts bekomen worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie 
terwijl bovendien aan het behalen van de graad van ingenieur in de milieu
sanering de vereiste is verbonden een afstudeerwerk in te dienen, dit in 
tegenstelling m.et de graden licentiaat en apotheker-specialist in de milieu- · 
sánering voor het behalen waarvan deze voorwaarde niet gesteld wordt. 

1. LICENTIE IN DE ~ILIEUSANERING 

A. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep schei
kunde 

B. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep aard- en 
delfstofkunde 

C. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep dierkunde 
en plantkunde en voor doctors in de veeartsenijkunde 

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 ingenieur-architecten, burgetlijk 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 besluit 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 pr<;>efschrift 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 milieusanering en dit overeenkomstig de bepaling van het 
besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdendreglement voor de 
examens voor het behalen van de graad van doctor met proefschrift. 

2. SPECIAAL DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de graad 
van doctor in de milieusanering worden afgelegd overeenkomstig de be
palingen van het besluit van de Raad van Beheer van ll juli 1973, houdende 
reglement voor de examens voor het behalen van de graad van speciaal 
doctor. 

- 610-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

. 
Licentie in de milieusanering. Richting A -

' 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep: Scheikunde) 

-
Leergangen Titularis (*) - Dagen en uren 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu- -
verontreiniging, met praktische 
oefeningen ~ 

a partim anorganische . . . . . . . . . . . J. HOSTE 15 u. donderdag8Vz-10 (2) (le- 10e week) . 
a' praktische oefeningen ... · .......... J. HOSTE 80 u. donderdag 10-12 (2) 

donderdag 13-18 (2) (le- 12e week) 

b. partim organische ............. M. VANDEWALLE 15 u. maandag 14-18 (1) 
... woensdag 14-18 (1) 

b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE • 100 u. I 

c. partim org~ische scheidingsmethoden M.VERZELE 15 u. dinsdag 14-18 (1) -
donderdag 14-18 (1) 

41 c' praktische oefeningen M.VERZELE 100 u. ............. 
r 

d. partim enzymatische (oefeningen) ... C. VAN SUMERE 40 u. woensdag 14-18 (2) (le- 10e week) -
2. Beginselen van de toxicologische 

ontledingen ................ A. HEYNDJtfCKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (1e- 10e week) 
~ 

2' Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 100 u. ~ 
maandag 14-18 (2) 

dinsdag 14-18 ( 2) (1 e - 1 Oe week) 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............ G. FROMENT 10 u. maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) 

b. partim landbouwtechnische ....... R. KIPS 10 u. maandag 10-11 V2 (2) (Se- lle week) 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak 
--

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per curs~s 

-
Plaats 

Proeftuinstr., 40 

Proeftuinstr., 40 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

'-- I 

Ledeganckstr., 35 

J. Kluyskens-
str., 27 

J. Kluyskens-
str., .27 

. 

I 

Krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr., 27 



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 ,_ Plaats 

"•· 2. Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 8V2-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

3. Biologische en microbiologiSche aspekten . . 
van het waterzuiveringsproces -
a. partim biologische ............ A. GILLARD 5 u. maandag 8Vz-10 (2) (le- 4e week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen ........... A. GILLARD 15 u. - 15 uur/jaar Coupure, 533 

b. partim microbiologische . ' ....... J. VOETS 5 u. donderdag 8-9% (1) (le- 4e week) Coupure, 533 
0\ -N 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . .. J. VOETS 15 u. dinsdag 14-18 (2) (11e- 14e week) Coupure, 533 

I 4. Prospectie en winning van water . . . . . . . R.MARECHAL 7% u. maandag 9%-11 (1) ( 11e - 15e week) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater F.BOSCH 7V~ u. zaterdag 8%-10 (1) (le- 5e week) - Gr. Stwg. Noord 12 ......... 
Zwijnaarde 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord 12 
Zwijnaarde 

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 
- .. 

8. Hygiënische aspekten van milieu- -
verontreiniging ............... K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

9. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging ..... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11-12V2 (1) (1 e - 7 e week) Universiteitstr., 8 

10. Introductieve lezingen over specifieke -
aspecten van milieuverontreiniging, niet - J. Kluyskens-
begrepen in vo01gaand curriculum . . . . . . 10 u. op afspraak str., 27 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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I 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERYERONTREINIGING 

'. Licentie in de milieusanering. Richting B 
I 

(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De hydrogeologie 0. 0 0 •••••••••• W. DE BREUCK 30 u. dinsdag 14-16 (1) Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen 0 0 0 ••• 0 0 • 0. 0 W. DE BREUCK 60 u. dinsdag 14-18 (2) Rozier, 44 

2. Prospectie en winning van water ...•... R. MARECHAL 7%u. maandag 9%-11 (1) (11e- 15e week) Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen •••••••• 0 0 • 0 R. MARECHAL 75 u. op afspraak Rozier, 44 

3. De potamologie •••••• 0 •••••••• R. TA VERNIER 15 u. dinsdag 10-12% (2) (le- 6e week) Rozier, 44 

3' Praktische oefeningen • 0 ••••• 0 • • •• R. TA VERNIER 30 u. op afspraak Rozier, 44 

4. De bodemkunde •• 0 ••••••• 0 •• 0. R. TA VERNIER 30 u. vrijdag 14Y2-16% (2) Rozier, 44 

4' Praktische oefeningen 0 •••• 0 ••• 0 • 0 R. TAVERNIER 60 u. op afspraak Rozier, 44 

5. Behandeling \ran drinkwater ••• 0 ••• 0. F.BOSCH 7Y2 u. zaterdag 8Y2-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijn aarde 

5' Praktische oefeningen • ••••••• 0 ••• F. BOSCH 20 u. woensdag 14-18 (2) ( 1 week) ·er. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

6. Fysische aardrijkskunde, partim : oceanografie R. TA VERNIER 22% u. dinsdag 10-12% (2) (7e- 15e week) Rozier, 44 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van de milieuverontreiniging 
I a. partim industriële G. FROMENT 10'u. maandag 8%-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 •• 0 0 •••• 0 •••• 

I 

· b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS 10 u. maandag 10-11%(2) (5e-11e week) Coupure, 533 
! 

c. partim samenleving •• 0 0 •••••• 0 0 A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 271 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN L{JCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

I 

•:-
Licentie in de milieusanering. Richting 8 

(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Aard- en Delfstofkunde) 

/ Leergangen . -
t 

Titularis· (*) Dagen en uren Plaats -

.2. Inleiding tot het fysisch en chemisch , 

onderzoek van milieuverontreiniging, I • 

met praktische oefeningen .,. 

a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 9%-13 (1) -

0\ -~ 
I 

I (1e- 7e week) 
... woensdag 14:18 (1) I -' -

(le- 7e week) ( 10 uur theorie + 90 uur -

\ 
Coupure, 533 

b. partiro organische ....... . ...... N. SCHAMP woensdag 9Vz-13 (1) . oefeningen/jaar) 
(8e- 14e week) 

' woensdag 14-18 (1) -- - - (8e- 14e week) 
"' 

-3. Virologie in verband met ~ilieu 
verontreiniging ...... • . • ........ A.DEVOS 10 u. Vrijd·ag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) Casinopl., 12 

3' Demonstraties ................. A. DE VOS 10 u. Casinopl., 12 

4. Beginselen van de toxicologische J. Kluyskens-
on tiedingen - A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) ~- . str., 27 .................. 

4' Praktische oefeningen ............. A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- Se week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord, 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 8Vz-10 (1) (6e- 12e week) · Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten - .. 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ............. A. GILLARD maandag 8Vz-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 

b. partim microbiologische ......... J. VOETS donderdag 8-9Vz (1) (le - 4e week) 

(1) = eerste halfjaar (2l = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



-

INTERFAÇULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING " 

Licentie in de milieusanering. Richting B ' 
~-

(voorbehouden aan dè licentiaten in de wetenschappen, groep :Aard- en Delfstofkunde) 
" 

Leergangen 
~ 

Titularis (*) Dagen en uren Plaats ' 

7. Bestrij~ing van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

7' Demonstraties ................ M. DE BOODT 10 u. maandag 11-12 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

8. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging 

~ 

K. VUYLSTEEK 10 u. ... op afspraak De Pintelaan, 135 . . . . . . . . . . . . . . 

9 .. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11%-13 (1) (le- 7e week) str., 8 

10. Introductieve lezingen over specifieke ... 

0\ ...... 
Vl 

aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum . . 10 u. op afspraak 

Twee cursussen naar keuze uit de volgende : 
11. De limnologie ............... A. GILLARD 15 u. donderdag 11%-12% (1) Coupure, 533 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . A. GILLARD 15 u. maandag 15-1 7 (7 weken) ... Coupure, 533 

12. De mariene biologie ............. G. PERSOONE 15 u. woensdag 11%-12% ( 2) J. Plateaustr., 22 

13. Plantenoecologie en vegetatieanalyse ... P. VAN DER VEKEN 15 u. zaterdag 9-iO% (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

13' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

14. De pedobiologie met praktische oefeningen 
a. partim bodemzoölogie .......... A. GILLARD 7%u. donderdag 9%-10% (2) (le- 8e week) - Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .......... A. GILLARD 30 u. woensdag 8V2-10% (2) Coupure, 533 

b. partim bodemmicrobiologie J. VOETS 7Vz u. ... donderdag 10-11% (1) (1 e - 5e week) - Coupure, 533 ....... 
~ 

b' Pra,ktische oefeningen J. VOETS 30 u. donderdag 14-18 (1) (le- 7e week) '. Coupure, 533 .......... 
-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



-
INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LU~HT-, 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) 

I 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

> 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De limnologie ............... • A. GILLARD 15 u. donderdag 11%.-12% (1) Coupure, 533 

2. De mariene biologie ....... . .... G. PERSOONE 15~u. woensdag 11 Yz-12Yz ( 2) . J. Plateaustr., 22 

2' Praktische oefeningen ........... N. (G. PERSOONE) 15 u. op afspraak J. Plateaustr., 22 

3. Plantenoecologie en vegetatieanalyse ... P. VAN DER VEKEN 15 u. ~aterdag 9-10% (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

3' Praktische oefeningen ........... P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

0\ 4. De pedobiologie, met praktische oefeningen -0\ a. partim bodemzoölogie . . . . . . . . . . A. GILLARD 7Yz u. donderdag 9%-10% (2) (le- 8e week) Coupure, 533 
I a' Praktische oefeningen .......... A. GILLARD 30 u. woensdag 8Yz-10Yz (2) Coupure, 533 

-b. partim bodemmicrobiologie ...... J. VOETS 7%u. donderdag 10-11 Yz (1) (le- Se week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen . . ........ J. VOETS 30 u. donderdag 14-18 ( 1) (1 e - 7 e week) Coupure, 533 

5. Biologisch onderzoek van milieu- -verontreiniging ............... G. PERSOONE 15 u. woensdag 10%-11 Y2 (2) J. Plateaustr., 22 

5' Pr~ktische oefeningen G. PERSOONE 120 u. woensdag 14-18 ( 2) 
; ........... 

don·derdag 14-18 (2) J. Plateaustr., 22 
.. 

6. Microbiologisch onderzoek van milieu 
verontreiniging .............. J. DE LEY 15 u. vrijdag 10Yz-12 (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

6' Praktische oefeningen ........... J. DE LEY 120 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging· 
a. partim industriële ............. G. FROMENT 10 u. maand.ag 8Yz-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRD_M 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 Plaqts 

b. partim landbouwtechnische . . . . . . . R. KIPS 10 u. maandag 10-11 Yz (2) (Se - 11e week) Coupure, 533 

c. partim samenleving .. • · ......... . A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. 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 9Vz-13 (1) 

0\ 

( le- 7e week) 

I ' woensdag 14-18 (1) 

- (le - 7e week) ( 10 uur theorie + 90 uur ..... 
-....l 

I 

' 
Coupure, 533 

b. partim organische ....... . .... N. SCHAMP woensdag 9Vz-13 (1) oefeningen/jaar) 
(8e- 14e week) 

woensdag 14-18 (1) 
(8e- 14e week) 

3. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging ......... . .... A. DEVOS 10 u. vrijdag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) Casinopl., 12 

3' Demonstraties . - ............ . A.DEVOS 10 u. 10 uur/jaar Casinopl., 12 

4. Beginselen van de toxiologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- lOe week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen ........... A. HEYNDRICKX 60 u. maandag 14-18 (2) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van industrieel Gr. Stwg. Noord, 12 
en huishoudelijk afvalwater ........ F.BOSCH 10 u. zaterdag 8%-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

( 1) = eerste halfjaar 
~ 

(2) =tweede halfjaar (~) = totaal aantal uren per cursus I 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

--
Leérgangen Titularis (*) . - Dagen en uren Plaats 

..... .. 
~ 

Biologische en microbiologische aspecten 6. 
van het waterzuiveringsproces ... -":___ 

maandag 8Y2-10 (2) (le- 4e week) a . . partim biologische ........... A. GILLARD 
10 u. Coupure, 533 

b. partim micro biologische ........ J, VOETS donderdag 8-97'2 ( 1) ( 1e- 4e week) 

7. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 1Yz u. maandag 9Yz-11 (1) ( 11e- 15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater ... • ..... F. BOSCH . 7% u. zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
0\ ...... Zwijnaarde 
00 

I 9. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. ~ maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

9' Demonstraties ................ M. DE BOODT '10 u. maandag 11-12 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

10. Hygiënische aspecten van milieu- -

verontreiniging .............. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

11. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen in verband met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 Yz-13 (1) (le- 7e week) str., 8 

-
12. Introductievelezingen over specifieke 

aspecten van milieuverontreiniging, --
niet begrepen in voorgaand curriculum .. 10 u. ' op afspraak 

I 

' -

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cut:,sus ,. . 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

. 
Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

-
GRONDiGE CURSUSSEN 

1. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, F 

r 

met praktische oefeningen 
a. partiro anorg~ische ............ I I dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) 

donderdag 10-12 (2) (le- 10e week) 
b. partiro organische ............ 

I 
A. CLAEYS 

( 
donderdag 14-18V2 (2) (le- 10e week) 
donderdag 9-12 (2) (lOe- 15e week) 

c. partiro organische scheidingsmethoden donderdag 14-18 (2) (10e- 15e week) 
(10 uur theorie+ 140 uur oefeningen/jaar) De Pintelaan, 135 

2. Biologisch onderzoek van milieu-
0\ ..... verontreiniging .............. G. PERSOONE 15 u. woensdag 10V2-ll V2 ( 2) J. Plateaustr., 22 
\0 

I 
2' Praktische oefeningen ........... G. PERSOONE 60 u. woensdag 14-18 (2) J. Plateaustr., 22 

3. Microbiologische onderzoek van 
milieuverontreiniging ............ J. PUCK 15 u. dinsdag 8%-10 (1) (le week- 10e week) ·' Apotheekstr., 1 -

3' Praktische oefeningen ........... J. PUCK 60 u. dinsdag 10-12 (1) (le- 10e week} 
dinsdag 14-18 (1) (le- 10e week) Apotheekstr., 1 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. De limnologie ................ A. GILLARD 15 u. donderdag 11 V2-12V2 (1) Coupure, 533 

2. De mariene biologie ............ G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 V2-12V2 ( 2) J. Plateaustr., 22 

3. Oorzaken van milieuverontreiniging "' .a. partiro industriële ............. G. FROMENT 10 u. maandag 8%.-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partiro landbouwtechnische . . . . . . . R. KIPS 10 u. maandag 10-11V2(2) (5e- lle week) Coupure, 533 

c. partiro samenleving . .......... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak Dunantlaan, 1 
J. Kluyskensstr., 27 

U) (2) (*) p 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren 

4. Virologie in verband met milieuverontreiniging A.DEVOS 10 u. vrijdag 8%-10 (1) (le- 7e week) 

4' Demonstraties ~ . .. . .. .. : . . ... . . . .. . . A. DEVOS 10 u. op afspraak 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater .. . ......... F.BOSCH 10 u. zaterdag 8Y2-10 (1) (6e- 12e week) 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische .............. A. GILLARD maandag 8Y2-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. 
b. partim microbiologische .... .. ..... J. VOETS donderdag 8-9% (1) (le- 4e week) 

7. Prospectie en winning van water . . . . . . . R. MARECHAL 7% u. maandag 9%-11 (1) (11e- 15e week) 

8. Behandeling van drinkwater .. . ....... F.BOSCH 7% u. zaterdag 8Y2-10 (1) (le- 5e week) 

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11%(1) (6e- 12e week) 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging . . M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) 

11. Belgische wetgeving en internationale 
normen i. v.m. milieuverontreiniging . . - ... . P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 Yz-13 (1) (le- 7e week) 

12. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging .......... . ..... K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak 

. . 

13. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) 

13' Praktische oefeningen . ............... A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) 

14. lntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ......... 10 u. op afspraak 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

· Plaats 

' -
Casinopl., 21 

Casinopl., 21 

Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

Rozier, 44 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

Universiteitstr., 8 

De Pintelaan, 135 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WA TERVERONTREINIGING 

", Ingenieur in de milieusanering. Richting A - (voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 
~ 

Leergangen Titularis (*). Dagen en uren 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. Meet- en regeltechniek en automatie ... A. VAN 

CAUWENBERGHE 22% u. vrijdag 1 0-117'2 

1' Praktische oefeningen .............. A. VAN 
CA UWENBERG HE 16 u. 4 namiddagen op afspraak 

2. Stedelijke ontwateringen . ......... . J. CNOPS 22% u . . donderdag 8Vz-10% (1) (vanaf Se week) 

2' Praktische oefeningen ............ J. CNOPS 60 u. donderdag 147'2-18 (1) 

3. Bouwen van waterzuiveringsstations en 
pompstations ................ J. CNOPS 22% u. donderdag 87'2-10 (2) 

3' Praktische oefeningen ............ J. CNOPS 60 u. donderdag 14Vz-18 (2) 

4. Verwerken van, industriële, landbouw-
technische en huishou·delijke afvalprodukten, 
met praktische oefeningen 
a. partim industriële ........... .. F.BOSCH 5 u. zaterdag 87'2-10 (1) (13e- 15e week) 

a' Praktische oefeningen .... ·-..... F.BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) 

b. partim : landbouwtechnische en 
huishoudelijke ...... . ...... W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . W.VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (He- 12e week) 

5. Technologie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en 
distributie van drinkwater .......... W. SOETE 15 u. maandag 14-15% (1) (le- ,lOe week) 

6. Corrosie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en 
distributie van drinkwater ....... . . A. VAN PETEGHEM 1 22% u. woensdag 10-11% (1) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

P,lateaustr., 22 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BOD,Eit- EN WATERVERONTREINIGING 

~ 

~ Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

' Leergangen 
. 

Titularis (*) Dagen en uren - Plaats 

INLEIDE~DE CURS_USSEN 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............. G. FROMENT 10 u. maandag 81/z-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS 10 u. maandag 10-1 Ph (2) (5e- lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving .. • ......... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

' 2. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 111/z-13 (1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

3. Behandeling van drinkwater ........ F.BOSCH 71/z u. zaterdag 81/z-10 (1) (le- 5e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

4. Hygiënische aspecten van milieu-
verontrei~ng .............. K. ·VUYLSTEEK 10 u. op afspràak De Pintelaan, 135 

5. Biologische en microbiologische aspecten -van het waterzuiveringsproces · 
a. partim biologische ........... A. GILLARD maandag 81/z-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ........ J. VOETS donderdag 8-91/z (1) (le- 4e week) 

6. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL 7Y2 u. maandag 9Y2-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ........... R. MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak Rozier, 44 

7. De hydrogeologie ............. W. DE BREUCK 10 u. dinsdag 14-16 (1) (le- 5e week) Rozier, 44 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

IngeiÏieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

~ 

Leergangen. Titularis (*). Dagen en uren . 

7' Praktische oefeningen ............ . W. DE BREUCK- 16 u. dinsdag 14-18 (2) (le- 4e week) 

8. Inleiding tot het fysisch en chemisch -
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . ........... A. COTTENIE 5 u. woensdag op afspraak (1) 

a' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 8u. 2 namiddagen op afspraak (1) , 

b. partim organische ............. _ N. SCHAMP 5 u. · woensdag (1) op afspraak 
I 

b' Praktische oefeningen .......... N. SCHAMP 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) 

9. Industrieprocessen en zuiveren van 
fabrieksafvalwater ............. F.BOSCH 10 u. zaterdag 8V2-10 (2) (le- 6e week) 

10. . Unit processes van de waterzuiver~ng ... • F.BOSCH 10 u . zaterdag 10-11%(2) (le- 6e week) 

10' Praktische oefeningen ............. F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) 

11. Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F.BOSCH 10 u. zaterdag 10-llV2(1) (6e- 12e week) 

12. Bestrijding van de bodemverontreiniging M : DE BOODT 10 u. maandag 1Q-11 (1) (le-- 10e week) 

13. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (l) (le- 10e week) 

(2) Jaa (*) p 

Plaats 

Rozier, 44 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. S twg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

J . Kluyskensstr., 27 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusa~ering. Richting A 

-· 
(yoorbehoudçn aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

14. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet r 

begrepen in voorgaand curriculum . . . . . '. op afspraak 

Oefeningen in "team-verband" voor het opvatten, M 

het ontwerpen en het berekenen van een inrichting: 
het daaraan te besteden aantal uur is begrepen in 
dat bepaald voor de vakken "Stedelijke ontwaterin-
gen, met praktische oefeningen". "Bouwen van wa- -
terzuiveringsstations en pompstations, met prak-

\ 
tische oefeningen" en "Verwerken van industriële; 
landbouwtechnische en huishoudelijlçe afvalpro- .. 
dukten met praktische oefeningen". 

. .. 

(*) =totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) " 

Le_ergangen . . Titularis (8) - Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Fysisch en chemisch·onderioek van milieu- .. 
verontreiniging, met praktische oefeningen 
a. partim anorganische ••••••••• 0 • F.BOSCH 15 u. zaterdag 11 Vl-13 (1) (le- 10e week) Gr. Stwg. Noord, 12 

~ wijnaarde 

a' Praktische oefeningen ........... F. BOSCH 40 u. dinsdag 14-18 (2) (le - 1 Oe week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim organische ............... M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 (1) 

b' Praktische oefeningen • 0 ......... M. VANDEWALLE 50 u. KrijgSlaan, 271 

c. partim organische scheidingsmetboden M.VERZELE 15 u. donderdag 14-18 (1) 

c' Praktische oefeningen ........ 0. 0 M.VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 

d. partim enzymatische ••••••• 0 •• C. VAN SUMERE 40 u. woensdag 14-18 (2) (le- 10e week) (oefeningen) Ledeganckstr., 35 

2. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater ............. F. BOSCH 22% u. zaterdag 8%-10 (2) Zwijnaarde 

3. Unit processes van de waterzuivering F.BOSCH 22V2 u. zaterdag 10-11 Yz (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

3' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 120 u. maandag 14-18 (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
donderdag 14-18 (2) Zwijnaarde 

4. Meet- en regeltechniek en automatie ... A. VAN 
CA UWENBERG HE 22V2 u. vrijdag 10-11 Yz (1) Plat., 22 

5. Aanvullingen van de hydraulica ....... G. TISON 22% u. woensdag 8V2-10 (2) ; St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F. BOSCH 22% u. za~erdag 10-11 Y2 ( 1) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING .. 
Ingenieur in de_milieusanering. Richting B 

(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

~ 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats .... 
.. 

, 
INLEIDENDE CURSUSSEN -

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............ G. FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 2 71 

b. partim landbouwtechnische ...... -· .. R. KIPS 10 u. maandag 10-ll% (2) (Se- lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ...... 0 ••• 0 0 A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. 5 uur/jaar (op afspraak) J. Kluyskensstr., 27 

2.· Virologie i.v.m. milieuverontreiniging ... A.DEVOS 10 u. vrijdag 81/z-10 (1) (le -7e week) Casinopl., 12 

3. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische • 0 ••••• 0 .... A. GILLARD maandag 8Yz-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim micro biologische •• 0 ....... J. VOETS donderdag 8-91/z ( 1) ( 1e- 4e week) 

4. Prospectie en winning van water . . . . . . R. MARECHAL 7Yz u. maandag 91/z-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater •••• 0 0 •• F. BOSCH 71fz u. zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) · Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

6. Bestrijding van de bodemverontreiniging -M. DE BOODT 10u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

7. Belgische wetgeving en internationale 
normen i.v.m. milieuverontreiniging •• 0. P. KLUYSKENS . 10 U ; vrijdag llYz-13 (1) (le- 7e week)' Univer~iteitstr., 8 

8. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

9. Verwerken van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afvalprodukten 
partim : landbouwtechnische en 
huishoudelijke ••••••••• 0 ••••• W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen •• 0 ••• 0 •••• W.VERSTRAETE 10 u. , Coupure, 533 • 

10. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ..... 10 u. op afspraak 

(*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

' Ingenieur in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren 

GRONDIGE CURSUSSEN # 

1. Aanvullingen van de hydraulica ~ . .. . " .. G. TISON 22V2 u. woensdag 81/z-10 (2) 

.. 
1' Praktische oefeningen ............ G. TISON 20 u. dinsdag 14%-18%(2)(5 weken) 

I 

2. Toegepaste hydraulica ............ G. TISON 22%u. donderdag 11%-13 (1) 

2' Praktische oefeningen ............ G. TISON 12 u. maandag llV2-13 (2) (le- 8e week) 

-
3. Meet- en regeltechniek en A. VAN 

automatie ................. CAUWENBERGHE 22%u. vrijdag 10-11 V2 (1) 

3' · Praktische oefeningen ........... A. VAN 
CA UWENBERG HE 16 u. 4 namiddagen op afspraak 

4. Stedelijke ontwateringen .- J. CNOPS 22% u . donderdag 8V2-10Vz (1) (vanaf 5e week) .......... 

4' Praktische oefeningen ............. J. CNOPS 60 u. donderdag 141/z-18 (1) 

5. Bouwen van waterzuiveringsstations , 

en pompstations ............... J. CNOPS 22Y2 u. donderdag 81/z-10 (2) 

5' Praktische oefeningen ............. J. CNOPS 60 u. donderdag 14Y2-18 (2) 

6. Verwerken van industriële, landbouw- I 

technische en huishoudelijke afval-
produkten, inet prakt. oefeningen 
a. partiro industriële ............. F. BOSCH 5 u. zaterdag 8%-10 (1) ( 13e- 15e week) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

S t.-Pieters-
nieuwstr., 41 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

. St.-Pi~ters-
nieuwstr., 41 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 I 

I 

Plat., 22 
i 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats -

a' praktische oefeningen ............ F.BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijn~arde 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke ............. W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

b' praktische pefenin~en .......... W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (11e- 12e week) Coupure, 53 3 

7. Technologie van de materialen in verband -
met ontwatering, waterzuivering en St.- Pieters-
distributie van drinkwater .. .. ...... W. SOETE 15 u. maandag 14-15Vz (1) (le- 10e week) nieuwstr., 41 

8. Corrosie van de materialen in verband met 
de ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater ......... A. VAN PETEGHEM 2i%u. woensdag 10-11% (1) nieuwstr., 41 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a.' partim industriële .......... ·- G. FROMENT 10 u. maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 2 71 

b. partim landbouwtechnische ....... R. KIPS 10 u. .. maandag .10-11% (2) (5e- 11e week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

2. Belgische wetgeving en internationale 
normen i. v.m. milieuver on !reiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11V:z-13 (1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

3. Behandeling van drinkwater ........ F. BOSCH 7%u. zaterdag 8Vz-10 (1) (le- 5e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
· Zwijnaarde 

4. Hygiënische aspecten van milieuveront-
reiniging .................. K. VUYLSTEE K 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C 

- (voorbehouden aan ·burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen - Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

5. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ........ · ... A. GILLARD maandag 8Yz-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ........ J. VOETS donderdag R-9Yz (1) (le - 4e week) 

6. Prospectie en winning van water ....... R.MARECHAL 7Yz u. maandag 9Yz-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ........... R.MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak Rozier, 44 

7. De hydrogeologie ............. W. DE BREUCK 10 u. dinsdag 14-16 (1) (le- Se week) Rozier, 44 

7' Praktische oefeningen ........... W. DE BREUCK 16 u. dinsdag 14-18 (2) (le- 4e week) Rozier, 44 

8. De hydrologie ............... G. TISON 10 u. vrijdag 10-11 Yz ( 2) (le - 6e week) St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

9. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . ·. . A. COTTENIE 5 u. woensdag op afspraak ( 1) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

b. partim organische ............. N. SCHAMP 5 u. woensdag ( 1) _op afspraak Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .......... N. SCHAMP 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

10. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater ............. F.BOSCH 10 u. zaterdag 8Yz-10 (2) (1e- 6e week) Zwijnaarde 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar · (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C ' 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

11. Unit processes van de waterzuivering ... F.BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (2) (le- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

11' Praktische oefeningen •• 0 •••• 0 0 •• ' F. BOSCH " 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

12. Bestrijding van de luchtverontreiniging 10 u. 
"-

zaterdag 10-11% (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord, 1 i .. F. BOSCH 
Zwijnaarde 

13. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

14. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

15. Introductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ..... 10 u. op afspraak 

, 

Oefeningen in "team"-verband voor het opvatten, -het ontwerpen en het berekenen van een inrich- J 

ting : het daaraan te besteden aan tal uur is begre- - --
pen in dat bepaald voor de vakken "Stedelijke ont-
wateringen, met praktische oefeningen". "Bouwen \ , 
van waterzuiveringsstations en pompstations, met 
praktische oefeningen" en "Verwerken van in-
dustriële, landbouwtechnische en huishoudelijke 
afvalprodukten, met praktische oefeningen". 

(1) =eerste halfJa~r (2) =tweede halfjaar (*)=totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D. -
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

-- Leergangen Titularis (*) . . Dagen en uren 

\ 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. De limnologie ........... . .... A. GILLARD 15 .u. donderdag 11%-12% (1) 

1' Praktische oefeningen ... -........ A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (7 weken) 
~ 

2. De manene biologie ....... . .. . . G. PERSOONE 15 u. woensdag .11 Yl-12% (2) 

2' Praktische oefeningen ........... G. PERSOONE 15 u. op afspraak 

3. De pedobiologie, met praktische 
oefeningen 
a. partim bodemzoölogie .. . ...... A. GILLARD 7% u. donderdag 9Vz-10Yl (2) (le- 8e week) 

a' Praktische oefeningen . .. . ... . .. A. GILLARD 8 u. woensdag 8Yz-10Yl (2) ( 4 weken) 
' 

b. partim bodemmicrobiologie ...... J. VOETS 7% u. donderdag lOYz-11% (1) (le- 7e week) 

b' Praktische oefeningen .......... J. VOETS 8 u. donderdag 14-18 (1) (2e- 3e week) 

4. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ... . .......... G. PERSOONE 15 u. woensdag 1 OYz- 11 Y2 ( 2) 

4' Praktische oefeningen . · .. · ....... . G. PERSOONE 120 u. woensdag 14-18 ( 2) 
donderdag 14-18 (2) 

5. Microbiologisch onderzoek van 
milieuverontreiniging ........... J. VOETS 15 u. donderdag 8-9% ( 1) 

5' Praktische oefeningen ........... J. VOETS 120 u. maandag 14-18% (1) (6e- 15e week) 
vrijdag 13%-18% (1) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

J. Platea.ustr., 22 

J. Plateaustr., 22 

Coupure,' 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

J. Plateaustr. , 22 

J. Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
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,.. INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVEREONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

' 

Leergangen -. Titularis (*) Dagen en uren Plaats 
-

6. Verwerking van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met prakt. oefeningen 
a. partim industriële & ................ F.BOSCH 5 u. zaterdag 8%-10 (2) (13e- 15e week) Gr. S twg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

a' Praktische oefeningen .. .. ........ F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechnische en - -
huishoudelijke ................ W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

! 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (11e- 12e week) Coupure, 533 I 

INLEIDENDE CURSUSSEN 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging · 

a. partim industriële ........ - .... G.FROMENT 10 u. maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ....... R. KIPS 10 u. maandag 10-11 Yz (2) (Se- 11e week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
·-onderzoek van milieuverontreiniging, met 

praktische oefeningen .. - -- -
a. partim anorganische ............ A. COTTENIE woensdag 9%-13 · (1) 

woensdag 14-18 (1) 
(1e- 7e week) r ( 10 uur theorie + 90 uur 

I 
oefeningen/jaar) Coupure, 533 

b. partim organische ............ N. SCHAMP woensdag 9Vz-13 (1) 
woen·sdag 14-18 (1) 

(8e-- 14e week) 

3. Virologie i.v.m. milieuverontreiniging ... A.DEVOS 10 u. vrijdag 8%-10 (1) (le- 7e week) Casinopl, 12 

3' Demonstraties ............... A.DEVOS 10 u. np afspraak Casinopl, 12 
----- - --

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaa.l aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 
(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren flaats 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen ........... A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van industrieel Gr. Stwg. Noord, 12 
en huishoudelijk afvalwater ........ F.BOSCH 10 u. zaterdag 8Y2-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het zuiveringsproces 
a. partim biologische 0 • 0 0. 0 ••• 0. A. GILLARD maandag 8Y2-lO (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 · 
b. partim microbiologische ........ J. VOETS donderdag 8-9Yz (1) (le- 4e week) 

7. Prospectie en winning van water 0 0 0 •• 0 R.MARECHAL 7% u. maandag 9%-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater · . . . . . . .. . F.BOSCH 1Yz u. zaterdag 8Y2-10 (1) (le- 5e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
ZWijnaarde 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

9' Demonstraties ................ M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le·- 10e week) Coupure, 533 

10. Belgische wetgeving en intèrnationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging· .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag llY2-13 (1) 1e- 7e week) str., 8 

- 11. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak " De Pintelaan, 135 _ .............. 

12. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum .. 10 u. op afspraak 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats . 

GRONDIGE CURSUSSEN 
' 

Fysisch en chemisch onderzoek van milieu- . \ 

verontreiniging, met prakt. oefeningen 
a. partim anorganische F.BOSCH ' 15 u. zaterdag l1Y2-B (1) (le- 10e week) Gr. Stwg. Noord, 12 ............ - Zwijnaarde 

a' praktische oefeningen F. BOSCH 40u. dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) ,, Gr. Stwg. Noord, 12 .......... 
' Zwijnaarde 

b. partim organische ............ M. VANDEWAJ.,LE 15 u. woensdag 14-18 (1) 

b' praktische oefeningen . . ; . . . . . . . M. VANDEWALLE 50 u . . Krijgslaan 2 71 

c. partim organische scheidingsmetboden M.VERZELE 15 u. donderdag 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen o • I o o. o • • 0 M.VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 
I I 

Microbiologisch onderioek van donderdag 8-9% (1) (6e- 15e week) 
milieuverontreiniging ............ J. VOETS 15 u. (15 uur/jaar) : Coupure, 533 

Praktische oefeningen ........... J. VOETS 60 u. maandag 14-18%(1) (6e- 15e week) 
vnjdag 13Y2-18% (1) Coupure, 533 -

Biologische en microbiologische aspecten 
yan het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ........... A. GILLARD maandag 8V2-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ........ J. VOETS ' donderdag 8-9% ( 1) ( 1e- 4e week) 

INLEIDENDE CURSUSSEN ·. 
De limnologie ............... A. GILLARD 15 u. donderdag 11%-12% (1) Coupure, 533 

allj (2) (*) p 
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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 
' 

1' Praktische oefeningen ....... • . .... A. GILLARD 15 u. - maandag 15-17 (1) (7 weken) Coupure, 533 
I 

2. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............ G. FROMENT 10 u. maandag 8Yz-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

3. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging .............. A.DEVOS 10 u. vrijdag 8h-10 (1) (le- 7e week) ·Casinopl., 12 

3' Demonstraties A. DEVOS 10 u. .. Casino pl., 12 ............... 
I 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen ........... A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Prospectie en winning van water . . . . ~ . R.MAREOHAL 1Yz u. maandag 9Yz-11 (1) ( 11e- 15e week) Rozier, 44 

6. Behandeling van drinkwater ........ F.BOSCH 7Yz u. zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
- Zwijnaarde 

7. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 
fabriekafvalwater ............ . F.BOSCH 22Yz u. zaterdag 8Yz-10 (2) Zwijnaarde 

8. Unit processes van de waterzuivering ... F.BOSCH 10 u. zaterdag 10-11Y2(2) (le- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

-
8' Praktische oefeningen ........... F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 

,, I Zwijnaarde 
-

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F:BOSCH 10 u. zaterdag 10-11Yz (1)(6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord. 12 
Zwijnaarde 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM-EN WATERVERONTREINIGING 

- Ingenieur in de milieusanering, Richting E. 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- lOe week) Coupure, 533 

10' Demonstraties ............... M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

11. Verwerking van industri~e. landbouw- -
technische en huishoudelijke afval- -
produkten, met praktische oefeningen 

Gr. Stwg. -Noord, 12 a. partim industriële ......... - ..... F.BOSCH 5 u. zaterdag 8Y:z-10 (1) (13e- 15e week) 
.• - - Zwijnaarde 

. a' praktische oefeningen ............. F. BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke .............. _. .. W. VERST~AETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

b' praktische oefeningen ............ W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle- 12e week) Coupure, 53 3 

12. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging ...... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 V:z-13 (1) (le- 7e week) str., 8 

13. Hygiënische aspecten van milieu- - - -- - -
verontreiniging ........... . .. .. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

14. lntroductieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum ....... 10 u. op afspraak 

-

- -
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaaT (*) = totaal aantal uren p er cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 1972) 

A. OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat, van doctor en van 'speciaal doctor .in de informatica 

1. De graad van licentiaat in de informatica kan behaald worden na één jaar 
studie en een enig examen of van twe€ jaar studie en twee examen ge
deelten naar keuze van de examinandi. Bij het enig examen. of bij het 
eindexamen moeten de examinandi een verhandeling indienen waarvan het 
onderwerp verband houdt met één of meerdere cursussen van het leerplan. 

2. De graad van doctor in de informatica kan behaald ·worden mits het in
dienen en het openbaar verdedigen 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 
moeten aan d.e Raad van het Centrum worden voorgelegd tenminste één 
maand vóór de dag bepaald voor het examen. 

3. De graad van speciaal doctor kan behaald worden onder de modaliteiten 
van het besluit van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent 
van 11 juli 1973, houdende het examenreglement tot het behalen van Je 
graad van speciaal doctor. 

B. TOELATINGSVOORWAARDEN 

Tot het examen van licentiaat in de informatica degenen die houder zijn 
van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat, 
doctor, ingenieur of apotheker en die bovendien geslaagd zijn voor een 
schriftelijk toelatingsexamen dat de volgende vakken omvat(*) : 

1. Lineaire algebra 
2. ·Beginselen der differentiaal- en integraalrekening 
3. Gewone differentiaalvergelijkingen 
4. Vectoralgebra 
5. Programmering 

Tot het' doctoraat in de informatica de houders van het door de Rijks
universiteit te Gent uitgelreikte diploma van licentiaat in de informatica 

Tot het speciaal doctoraat cfr. A. 3. 

(*) Een omstandige opgave van de te kennen stof is te verkrijgen bij de wd-pedel G. DE SMAELE. 
St. Pietersnieuwstraat 25, Gent. 

-637-
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Leergangen 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Numerische analyse I .......... 
1' Praktische oefeningen ......... 
2. Ordinatororganisatie I .......... 
2' Praktische oefeningen ......... 
3. Compilatoren en ordinatorbesturings-

systemen ..... ......... .. . 
4. Economische evaluatie van 

ordinatorsystemen ..... . .. . .. 
5. Gegevensorganisatie en ~terugwinning .. 

6. Programmeertalen . . ......... 
7. Optimalisatietechnieken . . ...... 
7' Praktische oefeningen ...... . .. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

(de totale duur van de gekozen cursussen 
moet ten minsle 240 uur theorie en 80 uur 
praktische oefeningen bedragen) 

1. Numerische analyse 11 . . ....... 
1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . 
2. Ordinatororganisatie II ......... 
3. Wiskundige beleidstechnieken ..... 
3' Praktische oefeningen ......... 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

-

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA - . 

" 
Licentie in de informatica -

Titularis (0) maandag dinsdag 
. ! 

woensdag !donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. DE CALUWE 45 u. 8Y2-10 Silletersnieuwstr.41 

R. DE CALUWE 22Y2 u. 14%-16 StPietersnieuwst.41 

P. BERGMANS 22%u. 10-11%(1) St.Hetersnm\Wtr.4l 

·p, BERGMANS 15 u. l1Y2-l2%(l St.Pietersnieuwstr.41 

R. DE CALUWE 22Y2 u. 1 0-lllh (2) ~wstr.41 -. 

vanaf 
W. DE BACKER 15 u. 14u30 S~wstr.41 

R. DE CALUWE 22%u. lllh-13(1) S~\Wtr.41 

R. DE CALUWE 22lh u. HH1 Y2 (1) St.H~wstr.41 

I. BRUYLAND 30 u. 10-12(1) St.H~u\Wtr.41 

J, BRUYLAND 22lh u. 8Y2-10(l) s~\\&i-.41 

-- - -

R. DE CALUWE 45 u. 8%-10 S~\Wtr.41 

R. DE CALUWE . 22%u. 14%-16 StPietflsnialwstr.41 

P. BERGMANS 22%u. 10-11% (2) St.Pietersnieuwstr.41 

H. MULLER 30u. 8lh- 12 S~wstr.41 

H. MULLER 15 u. 8lh ~ 12 St.Pietemûeuwstr.41 

( l) = eerste halfJaar 
( 2) = tweede halfjaar 
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INTERFACULTAIR CEN'mUM VOOR INFORMATICA ~ 
, 

Licentie in de informatica 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

4. Schakelalgebra en sequentiële automaten P. BERGMANS 22% u. llVz-13(1) 

4' Praktische oefeningen 

5. Optimale proevenopzet 

5' Praktische oefeningen 

6. Analoge en hybriede rekentechnieken 

6' Praktische oefeningen 

7. Abstracte automatenleer 

7' Praktische oefeningen 

8. Systeemsimulatietechnieken .. 
8' Praktische oefeningen ... 
9. Simulatie van socio-economische 

systemen 

10. Grafische in- en uitvoer bij de 
ordina toren . . . . . . . . 

11. Heuristische programmering en kunst-
matige intelligentie ' 

12. Stochastische processen 

12' Praktische oefeningen 

13. Ordinator hoofd- en naadapparatuur 

14. Digitale processturing 

(o) = totaal aantal uren per cursus 

P. BERGMANS 22% u. 16%-180) 

I. BRUYLAND 22% u. 

I. BRUYLAND 22% u. 

G.VAN STEENKISTE 122Yzu.l14%-16(2) 

G.VAN STEENKISTEI22Vzu.l16-17%(2) 

P. BERGMANS 22% u. 

P. BERGMANS I 15 u. I15Vz-16Vz(l) 

G. VANSTEENKISTE I 22% u. I 114%-16(1) 

G. VANSTEENKISTE 122Vzu.l 116-17%(1) 

H.MULLER 

P. BERGMANS 

I. BRUYLAND 

M.VAN
WORMHOUDT 

•• 1 M. VAN
WORMHOUDT 

22% u. 
-

22% u. I 

22% u.ll0-11%(2) 

22% u.I10-11Yz(l) 8V~100) 
- -

22% u. 11Vz-13(1) 

8%-1 0(1) 

1 8%-10(2) 

I 

P. BERGMANS 22% u. 11%-13(2). 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 

( 1) = eerste halfJaar 
(2) = tweede halfjaar 

22% u. 10-11%(2) 

10-11 Vz(l) 

16-17%(1) 

vrijdag I zaterdag Plaats 

I 
St.Pietluliwwstr.41 

S~wstr.41 

S~wstr.41 

S~\Wti.41 

St.Pi.etasr1Wwstr;41 

St:htfmieuwstr.41 · 

S~wstr.41 

St.Pietersnieuw~1iA 1 

St.Pietemliruwstr.4t 

StPietfmli!uwstr.41 

8Yz- 12 St.Pietfrsni;uwstr.41 

S~wstr.41 

S~wstr.41 

s~~.41 

S~wstr.41 

St.Piet:etmiruwstr.41 

S~wstr.41 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

. - . , Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
.:: 

15. Analyse van grote systemen ...... P. BERGMANS 22%u. 10-11 %(2) Sill.eta-sni!uwstr.41 

15' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 22%u. 11 V2-13(2) S~wstr.41 

16. Informatie- en codeertheorie · .... -: . P. BERGMANS 22V2 u. 11%-13(1) St.Pietmniru\Wtr.41 

. 16' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 15 u. 14%-15%(1) St.Hetersnieuwstr.41 

17. Management lnformation Systems . . . W. DE BACKER 22%u. . vanaf14u30 Sill.eta:smeuwstr.41 

18. Analysetechnieken voor socio- --
-

economische systemen ......... W. DE BACKER 22V2 u. vanaf 14u30 S~wstr.41 
1 

19. Beheer van databanken ......... R. DE CALUWE 22%u. 11V2-13(2) Sill.etfrsnieuwstr.4·1 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus en 
met toestemming van de raad van het Centrum kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er 
tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de cursussen -waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie bezorgd vóór de door 

-- haar te bepalen datum. - -- - -·- - --- - - ---. 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste haltjaar 
(2) = tweede halfjaar 


