PROGRAMMAWIJZIGINGEN EN OVERGANGSMAATREGELEN
ACADEMIEJAAR 2020-2021
Vanaf 2020-2021 zijn een aantal opleidingsprogramma’s gewijzigd. Om deze reden zijn voor de betreffende opleidingen
onderstaande overgangsmaatregelen vastgelegd. Deze overgangsmaatregelen gelden enkel in academiejaar 2020-2021
en zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die in 2019-2020 reeds voor deze opleidingen waren ingeschreven.
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In een aantal opleidingen komen wijzigingen voor in de keuzevakkenlijsten. Deze wijzigingen zullen hier niet
gespecifieerd worden per opleiding. Voor wijzigingen in de keuzevakkenlijsten geldt volgende algemene
overgangsmaatregelen: studenten die in 2019-2020 (of eerder) binnen hun opleiding een credit hebben behaald voor
een keuzevak dat in 2020-2021 niet meer op de keuzevakkenlijst van diezelfde opleiding voorkomt, geldt dat zij voor
dat keuzevak hun credit met bijhorende score en aantal studiepunten behouden.
In een aantal opleidingen komen semesterwijzigingen voor. Dit betekent dat vakken die in 2019-2020 in het 1ste
semester werden gedoceerd in 2020-2021 in het 2de semester worden gedoceerd of omgekeerd. Voor
semesterwijzigingen gelden geen overgangsmaatregelen. Studenten die het desbetreffende vak nog moeten afleggen,
moeten dat in het semester doen waarin dat vak in 2020-2021 geprogrammeerd staat. In de online studiegids
(http://studiegids.UGent.be) staat per vak weergegeven in welk semester het geprogrammeerd staat in 2020-2021.
In een aantal opleidingen zijn er vakken gewijzigd van onderwijstaal. Deze wijzigingen zullen hier niet gespecifieerd
worden per opleiding. Er zijn geen specifieke overgangsmaatregelen in geval vaan taalwijzigingen. Studenten die een
vak met een gewijzigde onderwijstaal nog moeten afleggen, moeten dat in de nieuwe onderwijstaal doen.
Voor overgangsmaatregelen waarbij studenten nog de kans krijgen om een “oud” programma af te werken, geldt
steeds dat zij niet verplicht zijn om in het “oude” programma te blijven. Zij kunnen er zelf bewust voor kiezen om toch
over te stappen naar een “nieuw” programma, maar vallen dan wel onder de voorwaarden van dat “nieuwe”
programma.
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1. Algemene economie: voorbereidingsprogramma
Vanaf academiejaar 2020-2021 is er een nieuwe programmaversie (versie 6) van het voorbereidingsprogramma
Algemene economie. In versie 6 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-

het methodologische opleidingsonderdeel verdwijnt
het aanvullende domeinspecifieke opleidingsonderdeel verdwijnt
Het vak ’methodologie van het algemeen economisch onderzoek’ (5 studiepunten) wordt toegevoegd

Studenten die hun getuigschrift nog niet behaald hebben in AJ 2019-2020, stappen in AJ 2020-2021 over naar de nieuwe
programmaversie 6.
-

-

Indien de student geslaagd is voor het methodologische opleidingsonderdeel binnen het
voorbereidingsprogramma dient de student het vak ’methodologie van het algemeen economisch onderzoek’
niet meer te volgen.
Indien de student niet geslaagd is voor het methodologische opleidingsonderdeel binnen het
voorbereidingsprogramma dient de student het vak ’methodologie van het algemeen economisch onderzoek’
te volgen.

2. Bedrijfseconomie – afstudeerrichting Bedrijfseconomie: voorbereidingsprogramma
Vanaf academiejaar 2020-2021 is er een nieuwe programmaversie (versie 5) van het voorbereidingsprogramma
Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie. In versie 5 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-

Het vak ‘Bedrijfskundige vaardigheden’ (4 studiepunten) verdwijnt
het vak ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ (5 studiepunten) wordt toegevoegd

Studenten die hun getuigschrift nog niet behaald hebben in AJ 2019-2020, stappen in AJ 2020-2021 over naar de nieuwe
programmaversie 5.
-

-

Indien de student in de master bedrijfseconomie: bedrijfseconomie een credit heeft behaald voor ‘Financiële
rapportering in IFRS context’ en/of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ dient de student het vak ‘Inleiding
tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ niet meer te volgen.
Indien de student in de master bedrijfseconomie: bedrijfseconomie GEEN credit heeft behaald voor ‘Financiële
rapportering in IFRS context’ of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ dient de student het vak ‘Inleiding tot
financiële rapportering en boekhoudtechniek’ op te nemen:
a. Binnen het voorbereidingsprogramma als de student GEEN credit heeft verworven voor
‘Bedrijfskundige vaardigheden’ in het voorbereidingsprogramma
b. Als keuzevak in de master Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie als de student een credit heeft
verworven voor ‘Bedrijfskundige vaardigheden’ in het voorbereidingsprogramma.

3. Bedrijfseconomie – afstudeerrichting bedrijfseconomie: master
Vanaf academiejaar 2020-2021 is er een nieuwe programmaversie (versie 9) van de master Bedrijfseconomie:
bedrijfseconomie. In versie 9 zijn de volgende wijzigingen aangebracht.
-

Het vak ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ (6 studiepunten) verdwijnt
Het vak ‘Financiële rapportering in IFRS context’ (6 studiepunten) verdwijnt
Het vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ (6 studiepunten) wordt toegevoegd
Het aantal te volgen studiepunten keuzevakken stijgt naar 21 studiepunten (ipv 15 studiepunten)

Studenten die zijn ingeschreven in programmaversie 8 in AJ 2019-2020 en hun diploma nog niet behaald hebben,
stappen in AJ 2020-2021 over naar de nieuwe programmaversie 9.
Zij bevinden zich in 1 van de volgende 4 scenario’s:

2

1.

Geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’
 De student dient het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ niet op te nemen en het
vak ‘Financiële rapportering in IFRS context’ wordt ingezet voor 6 studiepunten aan keuzevakken. Voor
deze studenten verandert er niets aan het oorspronkelijk programma.

2.

Geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS
context’
 De student dient het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ niet op te nemen en
neemt 6 extra studiepunten op als keuzevak.

3.

Niet geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS
context’
 De student dient het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ op te nemen en het vak
‘Financiële rapportering in IFRS context’ wordt ingezet voor 6 studiepunten aan keuzevakken.

4.

Niet geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in
IFRS context’
 De student dient het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ op te nemen en neemt 6
extra studiepunten op als keuzevak.
 De student wordt aangeraden om ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ (4 stp) op te
nemen als keuzevak (indien de student dit vak niet verplicht moet opnemen in het
voorbereidingsprogramma), ter voorbereiding van ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’. Dit
dient aangevraagd te worden via de trajectbegeleider.

4. Bestuurskunde en Publiek Management: bachelor
In academiejaar 2020-2021 kent de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management een kleine programmawijziging
(nieuw programma = programmaversie 6)
Er zijn geen inhoudelijke programmawijzigingen binnen de Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management t.o.v.
academiejaar 2019-2020, de wijzigingen zijn meer van technische aard.
In tweede bachelor BPM worden voor volgende vakken een semesterwissel doorgevoerd:
‘Inleiding psychologie’ wordt voortaan in het eerste semester georganiseerd;
‘Privaatrecht’ wordt voortaan in het tweede semester georganiseerd.
In tweede en derde bachelor BPM worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd binnen de keuzevakkenlijsten,
raadpleeg hiervoor de keuzevakkenlijsten op de facultaire website.

5. Economische Wetenschappen / Economics: master
De master Economics onderging tussen academiejaar 2017-2018 en 2018-2019 een programmawijziging omwille van
een herschikking in de majoren. In de ‘oude’ programmaversie zijn er 4 majoren (Economisch Beleid, Economische
Globalisering, Financiële Instellingen en Markten, Research). In de ‘nieuwe’ programmaversie zijn er nog 2 majoren
(Economisch Beleid, Financiële Instellingen en Markten). Omwille van deze programmawijziging zijn er volgende
overgangsmaatregelen:
Studenten die in 2017-2018 reeds waren ingeschreven in de master Economics (versie 1) kregen nog
t.e.m. academiejaar 2019-2020 de kans om deze “oude” programmaversie af te werken (dus in de 4
majoren-structuur).
Studenten die in 2019-2020 nog niet het programma in versie 1 zouden afgewerkt hebben, gaan over in
2020-2021 over naar programmaversie 3 vanaf 2020-2021 en behouden de credits die ze reeds in versie 1
zouden behaald hebben.
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6. Handelsingenieur: bachelor
Binnen de bachelor Handelsingenieur worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
-

Het vak ‘Werktuigkunde en bouwkunde (4 stp.) wordt opgesplitst in 2 vakken: ‘Werktuigkunde’ (3 stp.) en
‘Bouwkunde’ (3 stp.) Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Werktuigkunde en bouwkunde’ behouden hun credit
van 4 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Werktuigkunde en bouwkunde’ geldt: zij moeten de
2 nieuwe vakken ‘Werktuigkunde’ (3 stp.) en ‘Bouwkunde’ (3 stp.) afleggen.

-

Het vak ‘Databasesystemen’ wijzigt van 7 studiepunten naar 6 studiepunten. Hiervoor gelden volgende
overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Databasesystemen’ aan 7 studiepunten behouden hun
credit aan 7 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Databasesystemen’ leggen het vak af aan 6
studiepunten.

-

Het vak ‘Elektrotechniek en elektronica’ wijzigt van 4 studiepunten naar 3 studiepunten. Hiervoor gelden
volgende overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Elektrotechniek en elektronica’ aan 4 studiepunten
behouden hun credit aan 4 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Elektrotechniek en elektronica’ leggen het vak af aan
3 studiepunten.

7. Handelsingenieur / Business Engineering: Engelstalig voorbereidingsprogramma
In het Engelstalig voorbereidingsprogramma zijn er volgende wijzigingen:
-

Het vak ‘Databasesystemen’ wijzigt van 7 studiepunten naar 6 studiepunten. Hiervoor gelden volgende
overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Databasesystemen’ aan 7 studiepunten behouden hun
credit aan 7 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Databasesystemen’ leggen het vak af aan 6
studiepunten.

-

Het vak ‘Elektrotechniek en elektronica’ wijzigt van 4 studiepunten naar 3 studiepunten. Hiervoor gelden
volgende overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Elektrotechniek en elektronica’ aan 4 studiepunten
behouden hun credit aan 4 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Elektrotechniek en elektronica’ leggen het vak af aan
3 studiepunten.

-

Het vak ‘Werktuigkunde en bouwkunde (4 stp.) wordt opgesplitst in 2 vakken: ‘Werktuigkunde’ (3 stp.) en
‘Bouwkunde’ (3 stp.) Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Werktuigkunde en bouwkunde’ behouden hun credit
van 4 studiepunten.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Werktuigkunde en bouwkunde’ geldt: zij moeten de
2 nieuwe vakken ‘Werktuigkunde’ (3 stp.) en ‘Bouwkunde’ (3 stp.) afleggen.

Specifiek voor de internationale studenten in het Engelstalig voorbereidingsprogramma gelden volgende wijzigingen:
-

De vakken ‘Economie (A)’ (4 stp.) en ‘Economie (B)’ (5 stp.) worden vervangen door het Engelstalig vak
‘Economics’ (5 stp.). Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Voor wie reeds een credit behaalde voor 1 van beide vakken (dus een credit voor ‘Economie (A)’
of ‘Economie (B)’) geldt dat zij het nieuwe vak ‘Economics’ niet moeten afleggen.
o Voor wie nog geen credit behaalde voor ‘Economie (A)’ of ‘Economie (B)’ geldt dat zij het nieuwe
vak ‘Economics’ moeten afleggen.
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-

De vakken ‘Wiskunde II(A)’ (3 stp.) en ‘Wiskunde II(B)’ (4 stp.) worden vervangen door het Engelstalig vak
‘Mathematics’ (6 stp.). Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Voor wie reeds een credit behaalde voor zowel ‘Wiskunde II(A)’ als voor ‘Wiskunde II(B)’ geldt dat
zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ niet moeten afleggen.
o Voor wie reeds een credit behaalde voor ‘Wiskunde II(A)’, maar niet voor ‘Wiskunde II(B)’ geldt
dat zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ niet moeten afleggen.
o Voor wie reeds een credit behaalde voor ‘Wiskunde II(B)’, maar niet voor ‘Wiskunde II(A)’ geldt
dat zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ nog moeten afleggen.

-

Het Nederlandstalig vak ‘Natuurkunde’ wordt vervangen door het Engelstalig vak ‘Physics’. Hiervoor gelden
volgende overgangsmaatregelen:
o Voor wie reeds een credit behaalde voor ‘Natuurkunde’ geldt dat zij deze credit behouden en het
nieuwe vak ‘Physics’ niet meer moeten afleggen.
o Voor wie nog geen credit behaalde voor ‘Natuurkunde’ geldt dat zij het nieuwe vak ‘Physics’
moeten afleggen.

-

Het Nederlandstalig vak ‘Scheikunde’ (4 stp.) wordt vervangen door het Engelstalig vak ‘Chemistry’ (5 stp.).
Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Voor wie reeds een credit behaalde voor ‘Scheikunde’ geldt dat zij deze credit behouden en het
nieuwe vak ‘Chemistry’ niet meer moeten afleggen.
o Voor wie nog geen credit behaalde voor ‘Scheikunde’ geldt dat zij het nieuwe vak ‘Chemistry’
moeten afleggen.

8. Handelsingenieur / Business Engineering: master
Vanaf academiejaar 2018-2019 bestonden 2 programmaversie van de master Business Engineering naast elkaar. Er
werd toen beslist dat studenten die reeds in 2017-2018 ingeschreven waren in de ‘oude’ programmaversie (versie 3),
nog twee academiejaren de kans kregen om het oorspronkelijke programma af te werken. Studenten die nog niet
slaagden in programmaversie 3, moeten vanaf 2020-2021 verplicht overstappen naar de ‘nieuwe’ programmaversie
(versie 6) van hun afstudeerrichting. Voor hen gelden volgende wijzigingen en overgangsmaatregelen:
Voor de afstudeerrichting Data Analytics:
Het vak ‘Milieutechnologie’ (6 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Technologie voor een circulaire
economie’ (5 stp.). Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Milieutechnologie’ (6
stp.) moeten het nieuwe vak ‘Technologie voor een circulaire economie’ (5 stp.) afleggen in plaats van
‘Milieutechnologie’ (6 stp.).
-

Het vak ‘ICT-management’ (4 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.).
Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘ICT-management’ (4 stp.) moeten het
nieuwe vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.) afleggen in plaats van ‘ICT-management’ (4 stp.).

-

Het aantal studiepunten keuzevakken dat moet gekozen worden in deze afstudeerrichting wijzigt van 11
studiepunten naar 12 studiepunten. Omwille van deze programmawijziging geldt dat studenten die
overstappen van versie 3 naar versie 5 voor minstens 12 studiepunten keuzevakken moeten volgen.

Voor de afstudeerrichting Operations Management:
Het vak ‘Milieutechnologie’ (6 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Technologie voor een circulaire
economie’ (5 stp.). Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Milieutechnologie’ (6
stp.) moeten het nieuwe vak ‘Technologie voor een circulaire economie’ (5 stp.) afleggen in plaats van
‘Milieutechnologie’ (6 stp.).
-

Het vak ‘ICT-management’ (4 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.).
Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘ICT-management’ (4 stp.) moeten het
nieuwe vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.) afleggen in plaats van ‘ICT-management’ (4 stp.).
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-

Het vak ‘Integrale kwaliteitszorg’ (6 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Kwaliteitsmanagement’ (6 stp.).
Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Integrale kwaliteitszorg’ (6 stp.) moeten
het nieuwe vak ‘Kwaliteitsmanagement’ (6 stp.) afleggen in plaats van ‘Integrale kwaliteitszorg’ (6 stp.).

-

Het aantal studiepunten keuzevakken dat moet gekozen worden in deze afstudeerrichting wijzigt van 11
studiepunten naar 12 studiepunten. Omwille van deze programmawijziging geldt dat studenten die
overstappen van versie 3 naar versie 5 voor minstens 12 studiepunten keuzevakken moeten volgen.

Voor de afstudeerrichting Finance:
Het vak ‘Milieutechnologie’ (6 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Technologie voor een circulaire
economie’ (5 stp.). Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Milieutechnologie’ (6
stp.) moeten het nieuwe vak ‘Technologie voor een circulaire economie’ (5 stp.) afleggen in plaats van
‘Milieutechnologie’ (6 stp.).
-

Het vak ‘ICT-management’ (4 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.).
Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘ICT-management’ (4 stp.) moeten het
nieuwe vak ‘Enterprise architecture’ (4 stp.) afleggen in plaats van ‘ICT-management’ (4 stp.).

-

Het vak ‘Waardering en risicomanagement’ (6 stp.) wordt vervangen door het vak ‘Bedrijfswaardering’ (4
stp.). Studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Waardering en risicomanagement’
(6 stp.) moeten het nieuwe vak ‘Bedrijfswaardering’ (4 stp.) afleggen in plaats van ‘Waardering en
risicomanagement’ (6 stp.).

-

Het vak ‘Financiële modellering’ (6 stp.) verschuift naar één van de keuzeclusters in de afstudeerrichting.
Studenten die reeds een credit behaalden voor ‘Financiële modellering’ (6 stp.) kunnen deze inzetten als
keuzevak in de keuzecluster 2.1 ‘afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze’.

-

Het vak ‘Gevorderde beleggingsleer’ (6 stp.) verschuift naar één van de keuzeclusters in de
afstudeerrichting. Studenten die reeds een credit behaalden voor ‘Gevorderde beleggingsleer’ (6 stp.)
kunnen deze inzetten als keuzevak in de keuzecluster 2.1 ‘afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar
keuze’.

-

Het vak ‘Bedrijfskundige vaardigheden’ (4 stp.) verdwijnt uit deze afstudeerrichting. Studenten die reeds
een credit behaalden voor ‘Bedrijfskundige vaardigheden’ (4 stp.) kunnen deze inzetten als keuzevak uit
keuzecluster 3 ‘keuzeopleidingsonderdelen’.

-

Het vak ‘Management accounting’ (4 stp.) is nieuw in deze afstudeerrichting. Studenten die overstappen
naar de nieuwe programmaversie moeten dit nieuwe vak ook afleggen. Indien zij reeds in het verleden,
via de bachelor HIR, een credit voor dit vak behaalden, dan dienen zij ‘Management accounting’ (4 stp.)
niet meer af te leggen. Zij leggen in de plaats daarvan een extra keuzevak (uit de keuzecluster
‘afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze’) af.

-

Het vak ‘Beheer van financiële instellingen’ (6 stp.) is nieuw in deze afstudeerrichting. Studenten die
overstappen naar de nieuwe programmaversie moeten dit nieuwe vak ook afleggen.

-

Het aantal studiepunten keuzevakken (module 3) dat moet gekozen worden in deze afstudeerrichting
wijzigt van 11 studiepunten naar 6 studiepunten. Studenten die reeds minstens 12 studiepunten
keuzevakken behaalden moeten 6 studiepunten minder kiezen uit de keuzecluster
‘afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen naar keuze’.

9. Handelswetenschappen: bachelor
Er zijn geen inhoudelijke programmawijzigingen binnen de Bachelor Handelswetenschappen t.o.v. academiejaar 20192020.
Let wel: In eerste bachelor HW worden voor volgende vakken een semesterwissel doorgevoerd:
‘Inleiding psychologie’ wordt voortaan in het eerste semester georganiseerd;
‘Inleiding tot het recht’ wordt voortaan in het tweede semester georganiseerd.
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In tweede en derde bachelor HW worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd binnen de keuzevakkenlijsten,
raadpleeg hiervoor de keuzevakkenlijsten op de facultaire website www.ugent.be/eb .

10. Handelswetenschappen: schakelprogramma
In academiejaar 2020-2021 wordt het schakelprogramma Handelswetenschappen hervormd (nieuw programma =
programmaversie 10).
Concreet worden binnen het schakelprogramma Handelswetenschappen volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ‘Bachelorproef’ (6 stp.) wordt verwijderd;
- ‘Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III’ (5 stp.) wordt toegevoegd.
Alle studenten stappen in academiejaar 2020-2021 direct over naar de nieuwe programmaversie waarbij volgende
overgangsmaatregelen worden voorzien:
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Bachelorproef’ (6 stp) geldt: ze moeten
het nieuwe vak ‘Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III’ (5 stp.) afleggen in plaats van
‘Bachelorproef’ (6 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds credit behaalden voor ‘Bachelorproef’ (6 stp) geldt: ze moeten
het nieuwe vak ‘Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III’ (5 stp.) niet meer afleggen.

11. Handelswetenschappen: master
In academiejaar 2020-2021 kennen volgende 3 afstudeerrichtingen binnen de master Handelswetenschappen een
programmawijziging:
- Commercieel Beleid
- Finance en risicomanagement
- Personeels- en organisatiemanagement
De afstudeerrichtingen ‘Fiscaliteit’ en ‘Management en Informatica’ blijven ongewijzigd.

Afstudeerrichting Commercieel Beleid
Concreet worden binnen de afstudeerrichting Commercieel Beleid volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ‘Verkoopkanalen en –technieken’ (6 stp) wordt verwijderd;
- ‘Verkoopkanalen’ (3 stp) wordt toegevoegd;
- ‘Verkooptechnieken’ (3 stp) wordt toegevoegd.
Alle studenten stappen in academiejaar 2020-2021 direct over naar de nieuwe programmaversie (nieuw programma =
programmaversie 5) waarbij volgende overgangsmaatregelen worden voorzien:
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Verkoopkanalen en –technieken’ (6
stp) geldt: ze moeten de nieuwe vakken ‘Verkoopkanalen’ (3 stp) én ‘Verkooptechnieken’ (3 stp.) afleggen
in plaats van ‘Verkoopkanalen en –technieken’ (6 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds een credit behaalden voor ‘Verkoopkanalen en –technieken’
(6 stp) geldt: ze moeten de nieuwe vakken ‘Verkoopkanalen’ (3 stp) en ‘Verkooptechnieken’ (3 stp.) niet
meer afleggen.

Afstudeerrichting Finance en risicomanagement
Concreet worden binnen de afstudeerrichting Finance en risicomanagement volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ‘Verzekeringsmanagement’ zakt van 6 stp. naar 5 stp.;
- ‘Bank management’ zakt van 6 stp. naar 4 stp.;
- ‘Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer’ zakt van 6 stp. naar 5 stp.;
- ‘Internationaal financieel management’ stijgt van 3 stp. naar 4 stp.;
- ‘Analysetechnieken in de financiële sector’ (3 stp) wordt toegevoegd.
Overgangsmaatregel: Het oude programma (programmaversie 4) wordt nog één jaar uitdovend aangeboden, zodat
studenten die reeds ingeschreven waren in 2019-2020 de kans krijgen het oude programma af te werken in 2020-2021
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zonder daarbij gevolgen te ondervinden van de programmawijziging en hoeven bijgevolg geen extra vak op te nemen in
academiejaar 2020-2021.
Let op: de oude programmaversie wordt slechts één academiejaar uitdovend aangeboden, vanaf 2021-2022 zal iedereen
verplicht het nieuwe programma moeten afwerken.
Studenten zijn niet verplicht de oude programmaversie af te werken en kunnen er ook voor kiezen om in 2020-2021
bewust reeds over te stappen naar het nieuwe programma (nieuw programma = programmaversie 5).
In dat geval worden volgende overgangsmaatregelen voorzien:
- Alle studenten moeten het nieuwe vak ‘analysetechnieken in de financiële sector’ (3 stp) steeds afwerken
binnen het nieuwe programma.
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Verzekeringsmanagement’ (6 stp)
geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Verzekeringsmanagement (5 stp.) afleggen in plaats van
‘Verzekeringsmanagement’ (6 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds een credit behaalden voor ‘Verzekeringsmanagement’ (6 stp)
geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Verzekeringsmanagement (5 stp.) niet meer afleggen.
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Bank management’ (6 stp) geldt: ze
moeten het nieuwe vak ‘Bank management’ (4 stp.) afleggen in plaats van ‘Bank management’ (6 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds credit behaalden voor ‘Bank management’ (6 stp) geldt: ze
moeten het nieuwe vak ‘Bank management’ (4 stp.) niet meer afleggen.
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Beleggingsanalyse en
portefeuillebeheer’ (6 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Beleggingsanalyse en Portefeuillebeheer’ (5
stp.) afleggen in plaats van ‘Beleggingsanalyse en Portefeuillebeheer’ (6 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds een credit behaalden voor ‘Beleggingsanalyse en
portefeuillebeheer’ (6 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Beleggingsanalyse en Portefeuillebeheer’ (5
stp.) niet meer afleggen.
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Internationaal financieel
management’ (3 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Internationaal financieel management’ (4 stp.)
afleggen in plaats van ‘Internationaal financieel management’ (3 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds een credit behaalden voor ‘Internationaal financieel
management’ (3 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Internationaal financieel management’ (4 stp.) niet
meer afleggen.

Afstudeerrichting Personeels- en organisatiemanagement
Concreet worden binnen de afstudeerrichting Personeels- en organisatiemanagement volgende wijzigingen
doorgevoerd:
- ‘Internationaal Human Resource management’ (3 stp) wordt verwijderd;
- ‘Sociaal Overleg’ (3 stp) wordt toegevoegd;
Alle studenten stappen in academiejaar 2020-2021 direct over naar de nieuwe programmaversie (nieuw programma =
programmaversie 5) waarbij volgende overgangsmaatregelen worden voorzien:
- Voor studenten die in het verleden nog geen credit behaalden voor ‘Internationaal Human Resource
management’ (3 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Sociaal Overleg’ (3 stp) afleggen in plaats van
‘Internationaal Human Resource Management’ (3 stp.).
- Voor studenten die in het verleden wél reeds een credit behaalden voor ‘Internationaal Human Resource
management’ (3 stp) geldt: ze moeten het nieuwe vak ‘Sociaal Overleg’ (3 stp) niet meer afleggen.

12. Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics: Engelstalig
voorbereidingsprogramma
Het Engelstalig voorbereidingsprogramma Business Economics (FZBECE 2) wordt sinds academiejaar 2019-2020 enkel
nog uitdovend aangeboden en dit tot en met academiejaar 2020-2021. Dit uitdovend programma wordt zo goed als
mogelijk afgestemd op het nieuwe Engelstalige universiteitsbrede voorbereidingsprogramma (FZINTB 1). Dit betekent
volgende wijzigingen:
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-

De vakken ‘Wiskunde II(A)’ (3 stp.) en ‘Financiële Wiskunde A’ (3 stp.) worden vervangen door het
Engelstalig vak ‘Mathematics’ (6 stp.). Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Wie reeds een credit behaalde voor zowel ‘Wiskunde II(A)’ als voor ‘Financiële Wiskunde A’ geldt
dat zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ niet moeten afleggen.
o Wie reeds een credit behaalde voor ‘Wiskunde II(A)’, maar niet voor ‘Financiële Wiskunde A’ geldt
dat zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ niet moeten afleggen.
o Voor wie reeds een credit behaalde voor ‘Financiële Wiskunde A’, maar niet voor ‘Wiskunde II(A)’
geldt dat zij het nieuwe vak ‘Mathematics’ nog moeten afleggen.

-

De vakken ‘Economie (A)’ (4 stp.) en ‘Economie (B)’ (5 stp.) worden vervangen door het Engelstalig vak
‘Economics’ (5 stp.). Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Wie reeds een credit behaalde voor 1 van beide vakken (dus een credit voor ‘Economie (A)’ of
‘Economie (B)’) geldt dat zij het nieuwe vak ‘Economics’ niet moeten afleggen.
o Wie nog geen credit behaalde voor ‘Economie (A)’ of ‘Economie (B)’ geldt dat zij het nieuwe vak
‘Economics’ moeten afleggen.

-

Het vak ‘Econometrie’ wordt geschrapt. Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Wie reeds een credit behaalde voor ‘Econometrie’ behoudt zijn credit.
o Wie nog geen credit behaalde voor ‘Econometrie’, moet geen vervangend vak afleggen.

-

Het vak ‘Beleidsinformatica’ wordt geschrapt. Hiervoor gelden volgende overgangsmaatregelen:
o Wie reeds een credit behaalde voor ‘Beleidsinformatica’ behoudt zijn credit.
o Wie nog geen credit behaalde voor ‘Beleidsinformatica’, moet geen vervangend vak afleggen.

-

Het vak ‘Applied Statistics’ blijft deel uitmaken van het uitdovend voorbereidingsprogramma, maar de
cursuscode wordt gewijzigd. Cursuscode I001549 wordt vervangen door cursuscode I002756.

-

Voor de vakken ‘Marketing I’ en ‘Bedrijfsfinanciering’’ wijzigt er niets. Deze vakken blijven deel uitmaken
van het uitdovend voorbereidingsprogramma.

Studenten die verdere vragen hebben over bovenstaande maatregelen of die zich in een specifieke situatie bevinden
die niet tot één van bovenstaande categorieën behoort, wenden zich ten laatste op 30 september 2020 tot de
facultaire trajectbegeleiders:

Studenten die aan de faculteit gestart zijn via een schakelprogramma (en bijhorende master) of een
voorbereidingsprogramma (en bijhorende (verbredende) master):
Laure Janssens (Laure.Janssens@UGent.be , 09/264.32.67)
Studenten die een bachelor en/of een master volgen in EW/Economics, TEW/Business Economics en HIR/Business
Engineering:
Frauke Cuelenaere (Frauke.Cuelenaere@UGent.be , 09/264.34.66)
Studenten die een bachelor en/of master volgen in Handelswetenschappen of Bestuurskunde en Publiek management:
Charlotte Torck (Charlotte.Torck@UGent.be , 09/264.33.56)

Mei 2020
Prof. dr. Ignace De Beelde
Voorzitter van de Curriculumcommissie
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