
Sem Vakken SP Resultaat 21-22: gevolg inschrijving 22-23 Kliniek / Extra info

J

Kliniek paard met Veterinaire Volksgezondheid en radioprotectie

G000781 - tem aj 22-23

bevat geen VVG meer

Prof Pille
17

Elke MOT student 3de Master Paard moet G000781 opnemen.

GIT student

geslaagd G000781: overdracht G000781

niet geslaagd G000781: opname G000781 én opname G000870 (Ma2). 

          1) Gelopen kliniekweken in aj 21-22 binnen G000781 kunnen overgedragen worden bij heropname G000781 in aj 22-23 (= deelvrijstelling voor eerder 

gelopen kliniekweken). 

         2) Opmerking: vanaf aj 22-23 kunnen gelopen kliniekweken NIET meer overgedragen worden bij heropname in het daaropvolgende academiejaar. 

Gelopen kliniekweken in aj 22-23 kunnen dus NIET overgedragen worden naar een later aj (= geen deelvrijstelling voor eerder gelopen kliniekweken).

17 weken kliniek:
   *Heelkunde - orthopedie/mankheidsonderzoek: 2 weken

   *Heelkunde - hospitalisatie dag: 2 weken

   *Heelkunde - hospitalisatie nacht: 2 weken

   *Heelkunde - operatie: 2 weken

   *Inwendige geneeskunde - dagkliniek: 2 weken

   *Inwendige geneeskunde - nacht: 2 weken

   *Medische beeldvorming: 1 week

   *Pathologie: 1 week

   *Verloskunde - dag: 2 weken

   *Verloskunde - nacht: 1 week

J

1 kiezen uit:

1) Kliniek internationaal

2) Kliniek @ home

Kliniek Internationaal

G000776

Prof Maes

Kliniek @home

G000777

Prof Saunders

15

Elke MOT student 3de Master Paard moet G000776 of G000777 opnemen.

GIT student

geslaagd G000776: overdracht G000776

geslaagd G000777: overdracht G000777

niet geslaagd G000777 of niet geslaagd G000776: opname G000777 of G000776. 

          1) Gelopen kliniekweken in aj 21-22 binnen G000777 kunnen overgedragen worden bij heropname G000777 in aj 22-23 (= deelvrijstelling voor eerder 

gelopen kliniekweken). 

         2) Opmerking: vanaf aj 22-23 kunnen gelopen kliniekweken NIET meer overgedragen worden bij heropname in het daaropvolgende academiejaar. 

Gelopen kliniekweken in aj 22-23 kunnen dus NIET overgedragen worden naar een later aj (= geen deelvrijstelling voor eerder gelopen kliniekweken).

G000776 Kliniek Internationaal: verdeling kliniekweken is 

afhankelijk van internationale partnerinstelling

G000777 Kliniek@home - 11 weken kliniek:
   *Heelkunde - anesthesie: 1 week

    *Heelkunde - orthopedie/mankheidsonderzoek: 1 week

   *Heelkunde - hospitalisatie dag: 1 week

   *Heelkunde - hospitalisatie nacht: 1 week

   *Heelkunde - operatie: 1 week

   *Inwendige geneeskunde - dagkliniek: 1 week

   *Inwendige geneeskunde - nacht: 1 week

   *Medische beeldvorming: 1 week

   *Pathologie: 1 week

   *Verloskunde - dag: 1 week

   *Verloskunde - nacht: 1 week

J

Stage paard - tem aj 22-23

G000787

Prof Gasthuys

3

Elke MOT student 3de Master Paard moet G000787 opnemen.

GIT student

geslaagd G000787: overdracht G000787

niet geslaagd G000787: opname G000787

4 weken dierenartsenstage

J

Masterproef II - tem aj 22-23

G000779

Prof Cornillie

6

Elke MOT student 3de Master Paard moet G000779 opnemen.

GIT student

geslaagd G000779: overdracht G000779

niet geslaagd G000779: 

            1) indien credit voor G000774 (Ma2, oud, 8 SP): 

                       1a) opname G000779 in aj 22-23

                       1b) opname G000815 in aj 22-23 (samen met minstens 1 kliniekpakket van 3de master) of uiterlijk in 1ste semester aj 23-24.

           2) indien geen credit voor G000774 (Ma2, oud, 8 SP): verplicht overstappen naar nieuw masterproef traject: 

                      2a) opname G000833 (Ma1, nieuw, 6 SP) in aj 22-23

                      2b) opname G000869 (Ma2, nieuw, 8 SP) in aj 22-23 of later. Gelijktijdige opname G000833 en G000869 in aj 22-23 is pas mogelijk als 

promotor en onderwerp van G000774 behouden kunnen worden voor G000833 en G000869. Promotor beslist of dit mogelijk is.

                      2c) opname G000896 (Ma3, nieuw, 8 SP) en G000900 (Ma3, nieuw, 8 SP) in aj 23-24 of later.

J

Masterproef III: afstudeerrichting paard - tem aj 22-23

G000815

Prof Vanderperren

16

Elke MOT student 3de Master Paard moet G000815 opnemen.

GIT student

geslaagd G000815: overdracht G000815

niet geslaagd G000815: 

            1) indien credit voor G000774 (Ma2, oud, 8 SP): 

                       1a) opname G000779 in aj 22-23

                       1b) opname G000815 in aj 22-23 (samen met minstens 1 kliniekpakket van 3de master) of uiterlijk in 1ste semester aj 23-24.

           2) indien geen credit voor G000774 (Ma2, oud, 8 SP): verplicht overstappen naar nieuw masterproef traject: 

                      2a) opname G000833 (Ma1, nieuw, 6 SP) in aj 22-23

                      2b) opname G000869 (Ma2, nieuw, 8 SP) in aj 22-23 of later. Gelijktijdige opname G000833 en G000869 in aj 22-23 is pas mogelijk als 

promotor en onderwerp van G000774 behouden kunnen worden voor G000833 en G000869. Promotor beslist of dit mogelijk is.

                      2c) opname G000896 (Ma3, nieuw, 8 SP) en G000900 (Ma3, nieuw, 8 SP) in aj 23-24 of later.

G000815 omvat: klinische casussen, multiple choice examen 2de 

semester, klinische eindexamen 2de semester (= stationsproef)

1/2/J

Keuzevak (klinisch of niet-klinisch)

3

Elke MOT student 3de Master Paard moet 1 keuzevak opnemen.

GIT student

geslaagd keuzevak: overdracht keuzevak

niet geslaagd keuzevak: opname keuzevak

totaal aantal studiepunten in modeltraject 3de Master Paard aj 22-23 60

curriculum tabel - 3de Master Paard (2022-2023) OUD curriculum


