
Info voor studenten die in AJ 2022-2023 herinschrijven voor de 

bacheloropleiding Archeologie 
 

Met ingang van AJ 2022-2023 worden enkele programmawijzigingen ingevoerd. In onderstaand 

overzicht kan je de wijzigingen raadplegen. In de studiekiezer kan je het volledige nieuwe programma 

met bijhorende studiefiches vinden. 

 

De omvang van een minor in het bachelorprogramma wordt gereduceerd van 30 (15 sp in ba 2 en 15 

sp in ba 3) naar 15 sp in ba 2. De minor van 15 sp blijft in het programma als verplicht op te nemen in 

ba 2 van het modeltraject. Hierdoor komen er 15 sp vrij in ba 3. Deze 15 sp worden ingevuld door: 

− een extra plichtvak van 5 sp in te voeren, 

− een (vrije) keuzeruimte van 5 sp in te voeren, 

− de bachelorproef van 5 naar 10 sp op te trekken.  

Daarnaast worden nog enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd.  

 

Concreet houden de wijzigingen in: 

Onder de module ‘Methodologie’ 

• Nieuw plichtvak: ‘Inleiding tot de geomatica in de archeologie’ (5 sp) in ba3 

• Het vak ‘Analyse en beeldvorming in de archeologie’ wordt niet meer aangeboden. De 

inhoud van dit vak wordt opgevangen door de invoering van ‘Archeobotanie en statistiek’ in 

ba3.  

 

Onder de module ‘Praktijk’ 

• ‘Academische vaardigheden III: bachelorproef’ telt voortaan mee als 10 sp (ipv 5 sp). Er 

wordt een mondelinge verdediging toegevoegd aan de bachelorproef. Studenten dienen een 

posterpresentatie te geven na indiening van de bachelorproef. Er volgt een ‘postersessie’ in 

aanwezigheid van de promotor, eventuele copromotor en lezer. De leden van de vakgroep 

en studenten (doelgroep BA2) worden uitgenodigd om de postersessie bij te wonen. 

 

Onder de module ‘Keuzeopleidingsonderdelen’ 

Er wordt een extra keuzevak onder de module domeinspecifieke kennis met bijhorend practicum 

aangeboden, nl. ‘Phoenicische en Punische archeologie’ en bijhorend ‘Practicum: materiële 

cultuur van de Phoenicische en Punische wereld’. Dit zijn alternerende vakken die in 2022-2023 

voor de eerste maal aangeboden worden. 

Er wordt een extra module ‘Keuzelijst’ en ‘Vrije keuze’ toegevoegd. Studenten kunnen in ba 3 

een keuzevak (5 sp) opnemen uit een lijst met keuzevakken, of kunnen zelf een keuzevak vrij 

kiezen uit het volledige UGent-aanbod, of aan een andere Vlaamse universiteit. 

 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022


Alle modeltrajectstudenten volgen met ingang van academiejaar 2022-2023 het nieuwe programma.  

Studenten in een GIT contacteren trajectbegeleider, mevr. Els Wille, voor de samenstelling van hun 

curriculum. 

 

Info over de opbouw van de volledige bachelor- en masteropleiding, kan je vinden in de brochure 

‘Wegwijzer Archeologie’.  

 

Heb je vragen over jouw individueel traject/curriculum: contacteer trajectbegeleider Els Wille. 

https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm

