GIT regels academiejaar 2021-2022
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A. Basisprincipe
Je krijgt als student maximale verantwoordelijkheid bij het samenstellen van jouw geïndividualiseerd
vakkenpakket (= GIT curriculum). Je zorgt er dus zelf voor dat je een haalbaar curriculum samenstelt,
waarbij je rekening houdt met de planning van de onderwijsactiviteiten en de examens van jouw
gekozen vakken. Wegens Corona zullen de examenroosters voor het academiejaar 21-22 nog niet
bekend zijn op het moment waarop je jouw curriculum in Oasis samen stelt. Dat betekent dat je als
GIT student niet kan anticiperen op mogelijks te korte tussentijden tijdens de examens. Bij de
samenstelling van jouw GIT curriculum, ben je verplicht om je aan alle onderstaande basisregels
(rubriek B.) te houden. Je bent niet verplicht om je aan de geadviseerde vakspecifieke volgtijdelijkheid
(rubriek C.) te houden maar het advies is om dit zoveel als mogelijk wel te doen.
Als je onvoldoende studievoortgang maakt, krijg je per opleiding (bachelor diergeneeskunde en
master diergeneeskunde zijn twee aparte opleidingen!) een bindende voorwaarde of weigering tot
inschrijving opgelegd op basis van het artikel 24 van het onderwijs- en examenreglement. Bovendien
verlies je leerkrediet voor elk vak waarvoor je geen credit behaalt.
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B. Basisregels
Basisregel I: opname van vakken uit hogere modeltrajectjaren
Je mag vakken uit hogere jaren opnemen als je vóór de aanvang van het academiejaar (=AJ) 21-22
minstens 30 studiepunten aan credits (inclusief vrijstellingen) hebt behaald uit de 1ste Bachelor
diergeneeskunde ( zie Onderwijs- en examenreglement AJ 21-22, art. 30§4)
Als je vóór de aanvang van het AJ 21-22 niet aan basisregel I voldoet, maar na afloop van het 1 ste
semester van het AJ 21-22 wel aan basisregel I voldoet, dan kan je na afloop van het 1 ste semester van
het AJ 21-22 toelating vragen aan de curriculumcommissie om je bijkomend in te mogen schrijven voor
2de semestervakken uit 2de Bachelor. Je doet dit op volgende manier: na de bekendmaking van de punten
van het 1ste semester en uiterlijk op de laatste dag van de maand februari vul je het online formulier in.
Extra vakken opnemen is geen verplichting!

Basisregel II: opname van vakken uit de masteropleiding
Je mag enkel vakken uit de masteropleiding opnemen als je volledig geslaagd bent voor 1ste Bachelor
diergeneeskunde.
Als je nog geen Bachelordiploma diergeneeskunde hebt, moet je bovendien over voldoende
leerkrediet beschikken om vakken uit 1ste Master en/of 2de Master te kunnen opnemen ( zie Onderwijsen examenreglement AJ 21-22, art. 30§4)

Basisregel III: je geeft voorrang aan je vakken uit je laagste modeltrajectjaar
Je bent verplicht om bij de samenstelling van jouw curriculum eerst alle resterende vakken uit je
laagste modeltrajectjaar op te nemen voordat je vakken uit een hoger modeltrajectjaar mag
toevoegen.
Vb. Als je 3de Bachelorvakken wil opnemen, moet je eerst al jouw resterende 1ste - en 2de Bachelorvakken
opnemen.

Basisregel IV: meer dan 60 studiepunten opnemen in je curriculum
Enkel als je in jouw meest recente inschrijvingsjaar (voor de meeste studenten is dat AJ 20-21) aan de
faculteit diergeneeskunde een studierendement hebt behaald van minimaal 66%, mag je een
curriculum samenstellen tot maximaal 75 studiepunten.
Studierendement = [(aantal behaalde studiepunten) / (aantal opgenomen studiepunten)] x 100
Je aantal behaalde studiepunten is gelijk aan de som van alle studiepunten van de vakken waarvoor je
een credit hebt behaald in jouw recentste inschrijvingsjaar aan de faculteit diergeneeskunde. Een credit
betekent dat je minimaal een score van 10/20 hebt behaald. Vakken waarvoor je gedelibereerd bent en
vakken waarvoor je een vrijstelling hebt, tellen niet mee bij de berekening van je aantal behaalde
studiepunten. Voor een GIT student tussen de Bachelor en de Master diergeneeskunde tel je jouw
behaalde studiepunten van de Bachelor en de Master bij elkaar op.
Je aantal opgenomen studiepunten is gelijk aan de som van de studiepunten van alle vakken waarvoor
je was ingeschreven in jouw recentste inschrijvingsjaar aan de faculteit diergeneeskunde. Voor een GIT
student tussen de Bachelor en de Master diergeneeskunde tel je jouw opgenomen studiepunten van de
Bachelor en de Master bij elkaar op.
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Voorgaande basisregels, een beperkt leerkrediet of een studievoortgangsmaatregel kunnen ervoor
zorgen dat je alsnog beperkt bent in het aantal studiepunten die je mag opnemen.
Je bent niet verplicht om meer dan 60 studiepunten op te nemen (zelfs als jouw studierendement zou
toelaten om dat wel te doen).

Basisregel V: Opname van vakken uit 3de master
Je kan je in het AJ 21-22 inschrijven voor één of beide kliniekpakketten van 3de Master en/of
afstudeerstage 3de Master en/of keuzevak stage 3de Master op voorwaarde dat je voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden:
1. Je hebt vóór de start van het AJ 21-22 het bachelordiploma diergeneeskunde behaald.
2. Je hebt vóór de start van het AJ 21-22 credits behaald voor alle 1ste Mastervakken met
uitzondering van Veterinaire volksgezondheid IV: voedselveiligheid en controle (G000749),
Bijzondere farmacologie, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747) en
Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750).
3. Je hebt vóór de start van het AJ 21-22 credits behaald voor alle 1ste semestervakken van 2de
Master met uitzondering van Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement
(G000756).
4. Je hebt vóór de start van het AJ 21-22 credits behaald voor alle 2de semestervakken van 2de
Master.
5. Je hebt vóór de start van het AJ 21-22 een credit behaald voor Masterproef I (G000774).
Masterproef II Onderzoek (G000801 – 22 SP) mag enkel opgenomen worden als je in AJ 21-22 kan
afstuderen.
Masterproef III (16 SP) mag enkel opgenomen worden als je in AJ 21-22 kan afstuderen.

! Vanaf AJ 21-22 moet je credits voor alle vakken van 1ste

en 2de master, met uitzonderling
van de vakken VVG IV (G000749 – 5 SP), Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750 –
5 SP), Bijzondere farmacologie, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747 – 5 SP)
en Wetgeving (G000756 – 4 SP) behaald hebben om 1 of beide kliniekpakketten en de
stagevakken in 3de master te mogen opnemen.

Basisregel V vind je hieronder per afstudeerrichting terug in tabelvorm:
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AFSTUDEERRICHTING GEZELSCHAPSDIEREN – PAARD – HERKAUWERS
Opname Kliniekpakket
(17 SP – 15 SP)

Voorwaarden AJ 21-22

en/of klinisch keuzevak (3
SP)
in 3de master
Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1

ste

master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Extra tolerantie corona

Opname van verplichte

Enkel voor academiejaar 21-22: De student mag naast de vakken G000747, G000749,
G000750 en G000756 nog voor maximaal 2 andere oude 1ste en/of 2de mastervakken geen
credit hebben behaald, die samen in totaal maximaal 12 SP mogen bedragen, om toch een
kliniekpakket en/of klinisch keuzevak te mogen opnemen.

Voorwaarden AJ 21-22

Afstudeerstage en/of
Keuzevak stage (3 SP)
in 3de master
Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1ste master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Extra tolerantie corona

Opname van Niet-klinisch
keuzevak (3 SP)

Enkel voor academiejaar 21-22: De student mag naast de vakken G000747, G000749,
G000750 en G000756 nog voor maximaal 2 andere oude 1ste en/of 2de mastervakken geen
credit hebben behaald, die samen in totaal maximaal 12 SP mogen bedragen, om toch een
afstudeerstage en/of keuzevak stage te mogen opnemen.

Voorwaarden AJ 21-22

in 3de master
Bachelordiploma

Behaald

1ste master

Behaald of opname in AJ 21-22

2de master

Behaald of opname in AJ 21-22
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Opname Masterproef II
G000779 (6 SP)

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald

1ste master

Behaald of opname in AJ 21-22

2de master

Behaald of opname in AJ 21-22

Opname van Masterproef III
(16 SP)
in 3de master

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1

ste

master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)

3de master

Gelijktijdige of voorafgaande opname van
beide Kliniekpakketten (17 SP - 15 SP) +
Afstudeerstage (3 SP) en/of het Keuzevak stage (3 SP)
Masterproef III (16 SP) mag enkel opgenomen worden als je in AJ 21-22
kan afstuderen
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AFSTUDEERRICHTING VARKEN, PLUIMVEE, KONIJN EN AQUACULTUUR
Opname Kliniek:
G000790 (6 SP),
G000812 (11 SP),
G000813 (3 SP),
G000814 (5 SP) en/of
klinisch keuzevak (6 SP)
in 3de master

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1ste master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Extra tolerantie corona

Enkel voor academiejaar 21-22: De student mag naast de vakken G000747, G000749,
G000750 en G000756 nog voor maximaal 2 andere oude 1ste en/of 2de mastervakken geen
credit hebben behaald, die samen in totaal maximaal 12 SP mogen bedragen, om toch
kliniek en/of klinisch keuzevak te mogen opnemen.

Opname van

Voorwaarden AJ 21-22

Afstudeerstage G000794
in 3de master
Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1ste master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Extra tolerantie corona

Enkel voor academiejaar 21-22: De student mag naast de vakken G000747, G000749,
G000750 en G000756 nog voor maximaal 2 andere oude 1ste en/of 2de mastervakken geen
credit hebben behaald, die samen in totaal maximaal 12 SP mogen bedragen, om toch de
afstudeerstage te mogen opnemen.

3de master

Gelijktijdige opname met kliniek: G000790, G000812, G000813 en
G000814

Opname van Niet-klinisch
keuzevak (6 SP)

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald

1ste master

Behaald of opname in AJ 21-22

2de master

Behaald of opname in AJ 21-22

6

Opname Masterproef II
G000779 (6 SP)

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald

1ste master

Behaald of opname in AJ 21-22

2de master

Behaald of opname in AJ 21-22

Opname van Masterproef III
(16 SP)
in 3de master

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1

ste

master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Gelijktijdige of voorafgaande opname
van G000789, G000790, G000794, G000812, G000813 en G000814
3de master
Masterproef III (16 SP) mag enkel opgenomen worden als je in AJ 21-22
kan afstuderen
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AFSTUDEERRICHTING ONDERZOEK
Opname Klinisch
keuzepakket (9 SP)
in 3de master

Voorwaarden AJ 21-22

Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1ste master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

2de
master,
inclusief Behaald
Masterproef I (G000774)
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)
Extra tolerantie corona

Enkel voor academiejaar 21-22: De student mag naast de vakken G000747, G000749,
G000750 en G000756 nog voor maximaal 2 andere oude 1ste en/of 2de mastervakken geen
credit hebben behaald, die samen in totaal maximaal 12 SP mogen bedragen, om toch een
klinisch keuzepakket te mogen opnemen.

Opname van G000698 ( 3 SP), Voorwaarden AJ 21-22
G000795 (3 SP), G000796 (4 SP),
G000797 (3 SP), G000798 (3 SP),
G000799 (4 SP), A003107 (3 SP)
en/of Niet-klinisch keuzevak
(3 SP)
Bachelordiploma

Behaald

1ste master

Behaald of opname in AJ 21-22

2de master

Behaald of opname in AJ 21-22

Masterproef
Onderzoek G000801
Opname

II Voorwaarden AJ 21-22

(22 SP)
in 3de master
Bachelordiploma

Behaald
Behaald

1ste master

2de master
3de master

Uitzondering: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (G000750)
VVG IV: voedselveiligheid en controle (G000749)
Bijzondere farmaco, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (G000747)

Behaald
Uitzondering: Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement (G000756)

Masterproef II mag enkel opgenomen worden als je in AJ 21-22 kan
afstuderen.
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C. Geadviseerde vakspecifieke volgtijdelijkheid: Studiegids
In de studiegids kan je door op de naam van het vak te klikken onder de rubriek “begincompetenties”
de vakspecifieke volgtijdelijkheid nalezen.
Je dient zelf in te schatten of het jou haalbaar is om een bepaald vak in jouw curriculum op te nemen
als dat vak voortbouwt op een vak waarvoor je nog geen credit behaalde.
In de curriculumtabel en de volgtijdelijkheidstabel vind je een beknopte samenvatting van de
geadviseerde vakspecifieke volgtijdgelijkheid.
Masterproef I (G000774) en Masterproef II (G000779) mag je enkel gelijktijdig opnemen als je vóór
de start van het AJ 21-22 beschikt over een titel en promotor.
Hou er rekening mee dat je de kennismakingsstages, die een onderdeel van Masterproef I zijn, enkel
mag lopen in het academiejaar waarin je Masterproef I opneemt (of tijdens het voorafgaande
zomerreces).

D. Overgangsmaatregelen voor AJ 2021-2022
De curriculumtabellen met de overgangsmaatregelen voor GIT studenten voor het academiejaar 2122 zal op de facultaire website terug te vinden zijn.

E. Regels betreffende stage, practica en klinieken
Stage
Volg strikt de regelgeving die je op de website terugvindt met betrekking tot de stage.

Practica/klinieken
Een combinatie van vakken met veel practica/klinieken leidt vaak tot moeilijkheden. Je deelname aan
practica/klinieken is verplicht opdat je zou kunnen slagen voor de betrokken vakken.
Indien je je bewust onttrekt aan practica/klinieken, kan dit ervoor zorgen dat je niet slaagt.
Als je een vak waaraan practica en/of klinieken verbonden zijn, reeds in een vorig academiejaar hebt
opgenomen (= heropname van een vak), dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling voor de
practica/klinieken.
Hierbij gelden onderstaande regels:
1. Practica die:
• geen aparte quotering hebben, dien je niet opnieuw te volgen indien je die reeds het
voorgaande academiejaar hebt gevolgd
• wel een aparte quotering hebben, dien je niet opnieuw te volgen indien je die reeds het
voorgaande academiejaar hebt gevolgd én indien je geslaagd was voor de evaluatie van
die practica
➔ Deze algemene regels gelden, tenzij anders vermeld via Ufora of in de studiefiche
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2. Je gelopen klinieken blijven geldig als je jouw deelname kan bewijzen a.d.h.v je kliniekboekje.
3. Indien er tijdens het examen vragen over de practica/klinieken worden gesteld of indien er
een apart praktisch examen wordt ingericht, dien je hieraan ten allen tijde deel te nemen bij
heropname van het vak
4. Je hebt altijd het recht om practica/klinieken opnieuw te volgen (bvb. met het oog op het
behalen van een hogere score). Je dient dit expliciet via e-mail te melden aan de betrokken
verantwoordelijke lesgever van het vak vóór de aanvang van het academiejaar.
Indien je kiest voor het hernemen van practica en/of kliniek, moet je aan alle practica en/of
klinieken van het betrokken vak deelnemen, evenals aan alle evaluatiemomenten (volgens het
“alles of niets” principe). Je laatst behaalde score voor de practica en/of de kliniek gelden.

F. Afwijking van de basisregels
Je kan een afwijking op de bovenstaande regels aanvragen als je denkt over een geldige reden te
beschikken.
Je doet dit door via OASIS een afwijkend GIT curriculum voor te leggen ter goedkeuring. Vlak voordat
je jouw afwijkend GIT curriculum voorlegt ter goedkeuring, moet je een korte motivatie toevoegen in
het tekstveld “opmerking”. Vermeld hier duidelijk dat het om een afwijkend GIT voorstel gaat.
De curriculumcommissie beslist of je al dan niet een goedkeuring krijgt voor jouw afwijkend GIT
curriculum.

G. Afgekeurd GIT-voorstel
Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de curriculumcommissie kan je binnen de 7
kalenderdagen in intern beroep gaan zoals beschreven in het Onderwijs- en examenreglement 20212022 artikel 30 §6 (zie OER).

De deadlines met betrekking tot de GIT-procedure vind je in deze flowchart.

Heb je nog vragen?
contacteer het monitoraat via monitoraat.di@UGent.be
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