BEOORDELINGSFORMULIER MASTERPROEF - eindscore
Academiejaar:

Zittijd:

Naam student:
Opleiding:
Titel masterproef:
Competentie

Beoordeling (1)

nummers refereren naar de competentielijst vermeld in de
studiefiche van de masterproef van de opleiding, zie
studiegids: studiegids.ugent.be

Competenties 1 – 9 (promotor en tutor)

Promotor

Commissaris 1

Commissaris 2

Score

……../15

……../15

…… /70

………/30

Competenties 6 – 9 (commissarissen)
……../10

Competentie 10 (promotor en tutor)
Competenties 11-12 (jury):
6.
7.

het helder mondeling presenteren van de
bevindingen

…… /10

het wetenschappelijk gefundeerd argumenteren
tijdens de discussie

…… /20

Totaal = cijfer berekend op basis van de scores
gegeven voor de verschillende competenties

Totaal:

…./100

Eindscore = cijfer toegekend na deliberatie van de
jury (op basis van het totaal)

Eindscore:

…../20

geheel getal!

(1) Het is aanbevolen om bij de beoordeling de volledige puntenschaal te benutten. Op een totaal van 20 moet voor een zeer goede
tot uitstekende masterproef een quotering van minstens 18 mogelijk zijn. Indien een score “onvoldoende” of “uitstekend” wordt
gegeven, wordt een korte schriftelijke motivatie vereist

Opmerkingen / motivatie

BIJLAGE
Uit de studiefiche van de Masterproef: eindcompetenties
De onderzoeksvaardigheden en -attitude komen het meest specifiek aan bod en worden ontwikkeld tijdens de
masterproef. Hierbij leert de student hoe hij/zij best functioneert in een onderzoeksomgeving en worden volgende
onderzoeksvaardigheden bijgebracht:
1. het vaststellen van een afgebakend onderzoeksprobleem;
2. het formuleren van heldere onderzoeksvragen;
3. het opzetten van een geschikte methodiek;
4. het uitvoeren van een kritische literatuurstudie;
5. het nauwgezet verzamelen van gegevens (bestaande en/of bekomen via eigen labo- en/of veldwerk en/of
enquêtes);
6. het correct verwerken van gegevens;
7. het kritisch analyseren van gegevens;
8. het bondig synthetiseren;
9. het opstellen van het einddocument als eindterm van leren wetenschappelijk rapporteren;
10. het blijk geven van de nodige zelfstandigheid, motivatie, inzet en initiatief voor behalen van de eindtermen 1-9;
11. het helder mondeling presenteren van de bevindingen;
12. het wetenschappelijk gefundeerd argumenteren tijdens de discussie.

Toelichtingen bij de ondervragingsvormen
Omvang van de masterproeftekst: streven naar 60 blz / 20.000 woorden (voor deel vanaf inleiding tot en met
referenties)
Timing mondeling examen:
• maximaal 10 minuten presentatie
• 15 minuten interactieve discussie : geen vraagstelling door de promotor(en)
• 10 minuten deliberatie + feedback

Eindscoreberekening
30 promotor + tutor: competenties 1-9 (op basis van praktisch en schriftelijk werk)
10 promotor + tutor: competentie 10: inzet, zelfstandigheid, …
30 rekenkundig gemiddelde scores commissarissen: vooral de competenties 6-9 (enkel op basis van schriftelijk werk)
30 gezamenlijke score van de promotor(en), de commissarissen, de voorzitter en secretaris: competenties 11-12
100 totaal, om te zetten na deliberatie naar een geheel getal op 20

