
Sem Nieuw vak SP nieuw Oud vak SP oud
resultaat 16-17

gevolg inschrijving 17-18
practica/kliniek examen les Extra info

1

Ontwikkeling van diergeneesmiddelen

G000795

Prof Geldhof

17-18 en 18-19: bevat geneesmiddelendepot en voorschriftenleer

ook voor MOT studenten 

3

Methodologie van dierexperimenteel onderzoek

G000660

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: overdracht Ontwikkeling van diergeneesmiddelen (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Ontwikkeling van diergeneesmiddelen (3 SP, nieuw)

J

Celbiologische en moleculaire technieken voor biomedisch onderzoek

G000796

Prof Favoreel

4

Celbiologische en moleculaire technieken voor 

biomedisch onderzoek

G000661

wordt niet meer aangeboden in 17-18

5

geslaagd: overdracht Celbiologische en moleculaire technieken voor biomedisch onderzoek (4 SP, 

nieuw) 

niet geslaagd: Celbiologische en moleculaire technieken voor biomedisch onderzoek (4 SP, 

nieuw)

2

Toegepaste biomedische technieken

G000797

Prof Van Immerseel

3

Toegepaste biomedische technieken

G000697

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: overdracht Toegepaste biomedische technieken (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Toegepaste biomedische technieken (3 SP, nieuw)

1

Toegepaste biomedische statistiek

G000798

Prof Duchateau

3

Toegepaste biomedische statistiek

G000663

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: overdracht Toegepaste biomedische statistiek (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Toegepaste biomedische statistiek (3 SP, nieuw)

J (2)

Wetenschappelijk denken en communiceren

G000698

Prof Van Immerseel

3
Wetenschappelijk denken en communiceren

G000698
3

geslaagd: overdracht Wetenschappelijk denken en communiceren (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Wetenschappelijk denken en communiceren (3 SP, nieuw)

1

Proefdierkunde

G000799

Prof Hermans

4

Proefdierkunde

G000172

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3
geslaagd: overdracht Proefdierkunde (4 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Proefdierkunde (4 SP, nieuw)

1 of 2

Gevorderd wetenschappelijk engels

A003107

Prof Jacobs

3
Gevorderd wetenschappelijk engels

A003107
3

geslaagd: overdracht Gevorderd wetenschappelijk engels (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Gevorderd wetenschappelijk engels (3 SP, nieuw)

Keuzevakken

de student kiest voor 1 van de 3 onderstaande mogelijkheden:

*keuze 1 is mogelijk voor alle studenten: 1 klinisch keuzepakket (9 SP) + niet-klinische keuzevakken (6 SP)

*keuze 2 is enkel mogelijk voor studenten afkomstig uit cluster paard of cluster nutsdieren: 1 klinisch keuzepakket (9 SP) + 

VVG V: stage & practica (3 SP, G000800) + 1 niet-klinisch keuzevak (3 SP)

*keuze 3 is enkel mogelijk voor studenten afkomstig uit cluster kleine huisdieren: 1 klinisch keuzepakket (9 SP) + VVG: 

Voedselveiligheid & Auditing (Ma2, 4 SP, aangehouden vak, G000633) + VVG V: stage & practica (3 SP, G000800)

9 + 6

of 

9 + 3 + 3

of

9 + 4 + 3

Klinisch keuzepakket

niet klinische keuzevakken

9

6

geslaagd klinisch keuzepakket (9 SP): overdracht klinisch keuzepakket

geslaagd niet-klinisch keuzevak: overdracht niet-klinisch keuzevak

niet geslaagd klinisch keuzepakket (9 SP): klinisch keuzepakket

niet geslaagd niet-klinisch keuzevak: niet-klinisch keuzevak OF VVG:V&A (G000633: enkel indien 

cluster gezelschapsdieren)

klinisch keuzepakket is 200u 

kliniek

Masterproef I (literatuurstudie)

G000639
14

geslaagd zonder credit MP II (16 SP, Ma3, oud) --> MP partim II onderzoek (22 SP, Ma3, nieuw) 

geslaagd met credit MP II (16 SP, Ma3, oud) --> overdracht MP partim II onderzoek (22 SP, Ma3, 

nieuw) 

niet geslaagd met credit MP II (16 SP, Ma3, oud) --> 

MP I* (14 SP, Ma2, oud) OF 

MP partim I** (8 SP, Ma2, nieuw) + MP partim II niet onderzoek (6 SP, Ma3, nieuw)** 

niet geslaagd zonder credit MP II (16 SP, Ma3, oud) -->

MP partim I** (8 SP, Ma2, nieuw) + MP partim II** (22 SP, Ma3, nieuw)

*Als de student na afloop van het 1ste semester 17-18 

kan afstuderen, mag MP deel I in het oude curriculum 

afgerond worden

**Als de student na afloop van het 1ste semester 17-18 

NIET kan afstuderen

Masterproef II 

G000690
16

geslaagd zonder credit MP I (14 SP, ma2, oud) --> MP I* (14 SP, ma2, oud) 

geslaagd met credit MP I (14 SP, ma2, oud) --> overdracht MP partim II onderzoek (22 SP, ma3, 

nieuw) 

niet geslaagd: 

MP II* (16 SP, ma3, oud)

OF

MP partim II onderzoek** twv 16 SP (ma3, nieuw)

*Als de student na het 1ste semester 17-18 kan 

afstuderen, mag de "oude" Masterproef II (16sp) 

afgerond worden.

**Als de student NIET na het 1ste semester 17-18 

kan afstuderen, moet de "nieuwe" Masterproef 

partim II opgenomen worden.

J

VVG partim V: stage en practica

G000800

Prof Gabriël

student is niet verplicht om dit vak op te nemen, zie hoger bij keuzevakken

3 nieuwe titularis, nieuwe invulling

55u: 2 dagen slachthuis, 2 

dagen meelopen met 

controleurs, oefeningen (thuis 

voorbereiden nadien in groep 

bespreken)

Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving

G000204

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 

2de Master in oud curriculum hebben afgerond

3

geslaagd: overdracht geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000795

niet geslaagd en 2de Master in oud curriculum afgerond: verplicht opname G000204 (Plichtenleer 

en diergeneeskundige wetgeving, Ma3, aangehouden vak), Voor lessen aansluiten bij G000756, 

verplicht examen

niet geslaagd en in nieuw curriculum 2de Master: 

*met credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, 

nieuw): opname geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000795

*zonder credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, 

nieuw): opname G000756 en opname geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen 

G000795

afstuderen jan 18: verplichte opname G000204

J

Masterproef partim II (onderzoek)

G000801

Prof Cornillie

22

GIT/Combi tabel - 3de Master, onderzoek (2017-2018) --> ONDER VOORBEHOUD informatie 17-18


