
Sem Nieuw vak
SP 

nieuw
Oud vak

SP 

oud
Curriculum 17-18 Examen Les Practica

1

Anorganische chemie

G000710

Prof Van Driessche (+ Van Hecke)

5
Algemene Chemie

G000297
4 bissen: practica niet opnieuw 20u geleide oefeningen

1

Biomedische statistiek, computationele biologie en 

infoverwerving

G000712

Prof Duchateau

5
Biomedische statistiek, computationele 

biologie en infoverwerving

G000684

4 bissen: practica niet opnieuw 15u

1

Celbiologie en algemene weefselleer

G000713

Prof Van Den Broeck

7
Celbiologie en algemene weefselleer

G000185
8 bissen: practica niet opnieuw 25u

2

Embryologie en teratologie

G000715

Prof Cornillie

6
Embryologie

G000048
5 bissen: practica niet opnieuw G000715: examenvraag over casusthema uit practica (teratologie)

lesopnames beschikbaar

onderdeel teratologie zit in practica verwerkt 

G000715: samenwerken aan een casus: verschillende 

thema's

17u

Algemene anatomie

G000640
9

Dierkunde (vertebraten)

G000681
6

Fysica

G000183
4

Medische beeldvorming (Ba3)

G000692
3

Organische chemie

G000006
(aandeel = 4)

4

Biochemie I

G000694
(aandeel = 2)

3

Ethologie, ethiek en dierenwelzijn (Ba3)

G000701
(aandeel = 3)

8 Lesopnames beschikbaar 15u

Etnografie en beoordelingsleer

G000682
(aandeel = 5)

6

Economie van de dierlijke productie (Ba2)

G000045
3

Epidemiologie (Ma2)

G000626
3

Orgaanfysiologie I

G000034
3 niet geslaagd: verplicht naar nieuw curriculum Ba1

Analytische chemie

G000244
4 niet geslaagd: verplicht naar nieuw curriculum Ba1

 = nieuw curriculum
= verdwenen
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bissen: indien geslaagd niet opnieuw

10u plenaire oefeningen
lesopnames beschikbaar

G000718 bissen:

- practicumscore blijft behouden in tweede zittijd

- aanwezigheid op practica niet verplicht, maar evaluatie 

wel opnieuw afleggen 

- onwettig afwezig = alles opnieuw afleggen

50u

15u

bissen: werkcolleges niet opnieuw

G000714: meer practica (15u), plenaire oefeningen

G000718: lesopnames beschikbaar

nieuwe lesinhoud taxonomie (onderdeel 

dierkunde)

G000714: lesopnames beschikbaar

bissen G000716: practica niet opnieuw indien geslaagd

6

niet geslaagd: advies = geen vervolgvakken Anatomie 

opnemen

lessen worden opgenomen

J

1

Studie van de vertebraten en algemene anatomie van 

de huisdieren

G000718

Prof Cornillie

13

Biomedische fysica en radioprotectie

G000711

Prof Bacher - biomedische fysica

Prof Saunders - radioprotectie

Informatie 17-18

G000717: partiële vrijstelling voor onderdeel economie indien 

credit voor G000045. Geen partiële vrijstelling voor onderdeel 

epidemiologie indien credit voor G000626

gebruik van eenvoudige rekenmachine

geslaagd G000045: Epidemiologie en economie van de 

diergezondheidszorg twv 3 SP (Ba1, nieuw)

niet geslaagd G000045: Epidemiologie en economie van de 

diergezondheidszorg (4 SP, Ba1, nieuw)

4

8

6

G000718: resultaten deelexamen 1ste semester tellen enkel mee in 

eerste zittijd (juni)

2

2

2

Bio-organische chemie

G000714

Prof Sanders - organische chemie 

Prof Meyer - biochemie

Ethologie, dierenethiek, rassen- en beoordelingsleer

G000716

Prof Moons - ethologie, dierenethiek

Prof Van Zeveren - rassen- en beoordelingsleer

Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg

G000717

Prof Dewulf - epidemiologie

Prof Verbeke -economie


