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Inleiding 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in de samenstelling en de structuur van het programma in de 

bachelor- en masteropleiding Archeologie. Dit kan je helpen bij het maken van keuzes in de loop van je opleiding. 

De inhoud van deze brochure is aanvullend op de studiekiezer. Voor de specifieke inhoud van elk 

opleidingsonderdeel (de aan de universiteit gangbare term voor een ‘vak’) verwijzen we je naar deze 

studiekiezer, waar je per afzonderlijk opleidingsonderdeel een gedetailleerde studiefiche kan raadplegen. Daar 

kan je ook zien dat elk vak een unieke cursuscode heeft. Gebruik, wanneer je met de universitaire administratie 

communiceert over je curriculum (dit zijn de opleidingsonderdelen die je per academiejaar opneemt), naast de 

officiële naam van het opleidingsonderdeel ook steeds de juiste cursuscode.  

Als je het programma raadpleegt in de studiekiezer, zal je enkele vaak terugkerende termen zien. 

 

Wat betekent ECTS? 

ECTS staat voor European Credit Transfer System. ECTS-punten zijn hetzelfde als studiepunten. In het 

modeltraject van de bachelor worden de 180 ects verdeeld in driemaal 60 ects. In deze brochure wordt 

doorgaans de term ‘studiepunten’ (sp) gebruikt. 

 

Wat betekent MT of MOT?  

De term ‘modeltraject’ (MOT of MT) wil zeggen dat je het traject volgt zoals in de studiekiezer voorzien. 

Dat betekent dat in het ideale scenario, modeltraject 1, de 180 ects van de bachelor gespreid zijn over 

drie academiejaren (Ba 1, Ba 2, Ba 3) van elk 60 sp.  

 

Wat betekent GIT? 

Flexibilisering maakt het mogelijk af te wijken van het modeltraject 1 en een geïndividualiseerd traject 

(GIT) te volgen, aangepast aan de eigen situatie en op het eigen ritme gespreid in de tijd. In deze 

brochure volgen we het modeltraject en wordt de structuur van de opleiding nog opgedeeld in 

bachelorjaren. Meer informatie over een GIT-traject: www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git. De 

flexibilisering heeft uiteraard ook haar grenzen, hou daarom je ‘leerkrediet’ en 

studievoortgangsbewaking in de gaten! Met vragen over je traject en/of je leerkrediet kan je terecht bij 

Els Wille, trajectbegeleider voor de opleiding Archeologie aan onze faculteit 

(www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding). 

 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git
http://www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
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Wat betekent Oasis? 

OASIS, het OnderwijsAdministratie- en StudentenInformatieSysteem, is het IT-systeem ter 

ondersteuning van de processen en activiteiten betreffende de onderwijs- en studentenadministratie. 

Via de OASIS-webtoepassing (http://oasis.ugent.be/) kan de student informatie over zijn/haar 

inschrijving(en) en curriculum bekijken en ook zelf gegevens doorsturen.  

 

Wat betekent Ufora? 

Ufora (ufora.ugent.be) is de officiële elektronische leeromgeving (ELO) van de UGent. 

 

 

Hieronder zetten we per modeltrajectjaar (= per studiejaar, nl. ‘bachelor 1’, ‘bachelor 2’, ‘bachelor 3’ en de 

‘master’) op een rijtje hoe het programma van de bachelor- en de masteropleiding Archeologie is opgebouwd. 

  

http://oasis.ugent.be/
https://ufora.ugent.be/
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Eerste (modeltraject)jaar van de bacheloropleiding Archeologie 
 

Het eerste modeltrajectjaar van de bachelor Archeologie aan de UGent is vrij eenvoudig en bestaat enkel uit 

verplichte opleidingsonderdelen.  

Je neemt vijf algemene opleidingsonderdelen op die faculteitsbreed worden aangeboden en die elk op 3 

studiepunten (sp) staan: 

1. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (3 sp) - A001082 - semester 1 

2. Overzicht van de historische kritiek (3 sp) - A000186 - semester 1 

3. Inleiding tot de wereldgeschiedenis (3 sp) - A000455 - semester 2 

4. Inleiding tot de antropologie (3 sp) - A000677 - semester 2 

5. Visuele cultuur: kunst in historische context (3 sp) - A002874 - semester 2 

Daarnaast zijn er een aantal opleidingsonderdelen die men kan omschrijven als ‘domeinspecifieke kennis: 

chronologische overzichten’. De opleidingsonderdelen onder deze domeinspecifieke kennis staan elk op 5 

studiepunten en zijn toegespitst op een bepaalde periode en/of op een regio: 

6. Pre- en protohistorie (5 sp) - A003300 - semester 1 

7. Archeologie van de historische periodes (5 sp) - A003301 - semester 2 

8. Inleiding tot de Griekse en Romeinse archeologie en kunst (5 sp) - A003302 - semester 1 

9. Archeologie van het Nabije Oosten (5 sp) - A003303 - semester 2 

Daarnaast volg je vier opleidingsonderdelen waarin de methodologie centraal staat.  

10. Algemene inleiding tot de archeologie (5 sp) - A003304 - semester 1 

11. Inleiding tot de wereldarcheologie (5 sp) - A003305 - semester 1 

12. Inleiding tot prospectie- en opgravingstechnieken (6 sp) - A003306 - semester 2 

13. Inleiding tot de natuurwetenschappen in de archeologie (6 sp) - A003307 - semester 2 

Ten slotte volg je in Ba 1 één praktijkvak, nl. 

14. Academische vaardigheden I (3 sp) - A003312 - semester 2 

 

Je volgt in Bachelor 1 dus in totaal 14 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten. 
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Tweede (modeltraject)jaar van de bacheloropleiding Archeologie 
 

In het tweede modeltrajectjaar volgen alle studenten eenzelfde reeks verplichte opleidingsonderdelen (samen 

29 sp): 

Uit de module ‘Methodologie’ zijn dit de opleidingsonderdelen: 

1. Inleiding tot de bodemkunde (5 sp) - A003309 - semester 1 

2. Inleiding tot de geologie (5 sp) - A003310 - semester 2 

3. Archeometrie en fysische antropologie (5 sp) - A005432 - semester 2 

Uit de module ‘Praktijk’ zijn dit de opleidingsonderdelen 

4. Academische vaardigheden II (3 sp) - A003313 - semester 1 

5. Veldwerk I (6 sp) - A003314 - semester 2 

6. Inleiding tot de materiaalstudie (5 sp) - A003316 - semester 1 

 

Daarnaast kies je voor 15 studiepunten (of doorgaans drie opleidingsonderdelen) ‘minorvakken’ uit een aanbod 

van vijf minors. Een minor is een soort ‘verbreding’ van je opleiding. Via een minor krijg je de kans om kennis te 

maken met een aantal andere, maar toch nauw aansluitende disciplines, naast de archeologie. De vijf 

aangeboden minors binnen de opleiding Archeologie waaruit je kan kiezen zijn: minor Geografie, minor 

Kunstwetenschappen, minor Geschiedenis, minor De Klassieke traditie of minor Onderwijs.  

Denk bij het maken van je minorkeuze gerust al eens na over de mogelijkheden en keuzes in de master, of zelfs 

over eventuele vervolgopleidingen. Indien je een bijkomende masteropleiding overweegt, kunnen bepaalde 

minors ervoor zorgen dat een voorbereidingsprogramma na de (bachelor of) master archeologie, ingekort kan 

worden. Aanvullende informatie over het kiezen van een minor kan je vinden op www.ugent.be/lw/minors. Je 

studeert af als bachelor of Arts in de Archeologie. De minor wordt op het diplomasupplement vermeld.  

De minor Onderwijs kan je kiezen als je later een job als leraar overweegt. Op die manier kan je al vroeg in je 

opleiding kennismaken met wat het betekent om voor leraar te studeren. Sinds het academiejaar 2019-2020 

worden de nieuwe educatieve masteropleidingen aangeboden. Die masters vervangen de voormalige specifieke 

lerarenopleiding (SLO). Na je bachelor kan je kiezen uit twee trajecten: ofwel kies je voor de educatieve master 

(120 sp) meteen na je bachelor ofwel volg je de verkorte educatieve master als je al het diploma van de ‘gewone’ 

master (domeinmaster van 60 sp) behaald hebt. De educatieve master leidt tot een volwaardig masterdiploma 

én het diploma van leraar. Je leert er lesgeven in combinatie met een volwaardige, diepgaande opleiding in je 

vakgebied. Door het volgen van extra opleidingsonderdelen, is er tevens mogelijkheid om toegelaten te worden 

tot een extra vakdidactiek en op die manier extra lesbevoegdheid te krijgen. Informeer je tijdig bij de 

trajectbegeleiding indien je hiervoor interesse hebt. 

http://www.ugent.be/lw/minors
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Naast de keuze voor de minor, dien je eveneens een keuze te maken binnen de module van de ‘domeinspecifieke 

kennis’. 

Je neemt 10 studiepunten op uit een keuzelijst van 8 opleidingsonderdelen. Opgelet, binnen deze lijst worden 

per academiejaar slechts 4 opleidingsonderdelen aangeboden (de overige vakken worden het jaar erop 

aangeboden). Het betreft een lijst met tweejaarlijkse of alternerende vakken. De opleidingsonderdelen die in de 

studiekiezer in het lichtgrijs gemarkeerd staan, worden in het betrokken academiejaar niet gedoceerd. De andere 

opleidingsonderdelen worden wel gedoceerd. In de studiekiezer kan je het aanbod van deze 

opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. 

2022-2023: 

Protohistorie van Noordwest-Europa (5 sp) - A003319 - semester 1 

Archeologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (5 sp) - A003322 - semester 2 

Romeinse archeologie: de Mediterrane Wereld (5 sp) - A003324 - semester 1 

Phoenicische en Punische archeologie (5 sp) - A005581 - semester 1 

2023-2024: 

Prehistorie van Noordwest-Europa (5 sp) - A003318 - semester 1 

Archeologie van de Provinciaal-Romeinse Tijd (5 sp) - A003321 - semester 2 

Archeologie van Griekenland (5 sp) - A003323 - semester 1 

Archeologie v/h Oude Nabije Oosten: van het Proto-Neolithicum tot de Bronstijd (5 sp) - A003325 - 

semester 1 

Ten slotte neem je voor 6 studiepunten twee opleidingsonderdelen op van 3 sp uit de module ‘domeinspecifieke 

praktijk‘. Ook hier wordt er met tweejaarlijkse vakken gewerkt. In de studiekiezer kan je het aanbod van deze 

opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. Het is steeds de bedoeling om naast het theorievak uit de 

domeinspecifieke kennis, het bijhorende praktijkvak op te nemen. 

2022-2023: 

Practicum: materiële cultuur van de Metaaltijden (3 sp) - A003331 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (3 sp) - A003333 - 

semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Romeinse Oudheid (3 sp) - A003336 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Phoenicische en Punische wereld (3 sp) - A005582 - semester 2 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
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2023-2024: 

Practicum: materiële cultuur van de Steentijden (3 sp) - A003327 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Provinciaal-Romeinse Tijd (3 sp) - A003332 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Griekse Oudheid (3 sp) - A003334- semester 2 

Practicum: materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten (3 sp) - A003335 - semester 2 

 

Hou bij het maken van je keuze ook rekening met mogelijke overlap tussen plicht-, minor- en keuzevakken. De 

opleiding probeert dit zoveel mogelijk te vermijden, maar soms is het onmogelijk om alle minorvakken 

lesroostertechnisch compatibel te maken met de overige plichtvakken van de opleiding. In geval van nood pas 

je je curriculum aan in samenspraak met de trajectbegeleider.  

Je volgt in Bachelor 2 dus in totaal 13 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten. 
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Derde (modeltraject)jaar van de bacheloropleiding Archeologie 

 

In het derde bachelorjaar volgen alle studenten opnieuw een aantal verplichte opleidingsonderdelen (39 sp): 

Uit de module ‘Methodologie’ zijn dit de opleidingsonderdelen 

1. Archeobotanie en statistiek (3 sp) - A005578 - semester 1 

2. Ecologische archeologie (5 sp) - A003308 - semester 2 

3. Non-invasive Prospection Techniques in Archaeology (5 sp) - A005620 - semester 2 

4. Inleiding tot de geomatica in de archeologie (5 sp) - A00579 - semester 2 

Uit de module ‘Praktijk’ zijn dit de opleidingsonderdelen 

4. Veldwerk II (6 sp) - A003315 - semester 2 

5. Buitenlands veldwerk (5 sp) - A003317 - jaarvak 

6. Academische vaardigheden III: Bachelorproef (10 sp) - A005580 - jaarvak 

 

Net zoals in Ba 2, maak je een keuze binnen de module van de ‘domeinspecifieke kennis’. 

Je neemt 10 studiepunten op uit een keuzelijst van 8 opleidingsonderdelen. Opgelet, binnen deze lijst worden 

per academiejaar slechts 4 opleidingsonderdelen aangeboden. Het betreft een lijst met tweejaarlijkse vakken. 

De opleidingsonderdelen die in de studiekiezer in het lichtgrijs gemarkeerd staan, worden in het betrokken 

academiejaar niet gedoceerd. De andere opleidingsonderdelen worden wel gedoceerd. In de studiekiezer kan je 

het aanbod van deze opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. 

2022-2023: 

Protohistorie van Noordwest-Europa (5 sp) - A003319 - semester 1 

Archeologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (5 sp) - A003322 - semester 2 

Romeinse archeologie: de Mediterrane Wereld (5 sp) - A003324 - semester 1 

Phoenicische en Punische archeologie (5 sp) - A005581 - semester 1 

2023-2024: 

Prehistorie van Noordwest-Europa (5 sp) - A003318 - semester 1 

Archeologie van de Provinciaal-Romeinse Tijd (5 sp) - A003321 - semester 2 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
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Archeologie van Griekenland (5 sp) - A003323 - semester 1 

Archeologie v/h Oude Nabije Oosten: van het Proto-Neolithicum tot de Bronstijd (5 sp) - A003325 - 

semester 1 

Daarnaast neem je voor 6 studiepunten twee opleidingsonderdelen op van 3 sp uit de module ‘domeinspecifieke 

praktijk‘. Ook hier wordt er met tweejaarlijkse vakken gewerkt. In de studiekiezer kan je het aanbod van deze 

opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. Het is steeds de bedoeling om naast het theorievak uit de 

domeinspecifieke kennis, het bijhorende praktijkvak op te nemen. 

2022-2023: 

Practicum: materiële cultuur van de Metaaltijden (3 sp) - A003331 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (3 sp) -  A003333 - 

semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Romeinse Oudheid (3 sp) - A003336 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Phoenicische en Punische wereld (3 sp) - A005582 - semester 2 

2023-2024: 

Practicum: materiële cultuur van de Steentijden (3 sp) - A003327 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Provinciaal-Romeinse Tijd (3 sp) - A003332 - semester 2 

Practicum: materiële cultuur van de Griekse Oudheid (3 sp) - A003334- semester 2 

Practicum: materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten (3 sp) - A003335 - semester 2 

In bachelor 3 heb je nog ruimte voor een keuzevak van minstens 5 sp. Je kan je hierbij baseren op een keuzelijst 

met suggesties, of je stelt zelf een opleidingsonderdeel onder de ‘vrije keuze’ voor. Je mag gerust een extra 

minorvak opnemen onder deze module, of kijk eens bij andere opleidingen of faculteiten van de UGent of een 

andere universiteit van de Vlaamse Gemeenschap (zie p. 11). Misschien kan je een vak opnemen dat een mooie 

aanvulling op het onderwerp van de bachelorproef vormt.  

Indien je een keuzevak aan een andere instelling wil opnemen, dan moet je dit (1) motiveren, en (2) na 

goedkeuring zelf de administratie hieromtrent in orde brengen. De ervaring leert dat het verzamelen van 

examenresultaten van externe opleidingsonderdelen niet altijd even vlot verloopt. We rekenen erop dat de 

student bij de examens zelf duidelijk aan de examinator aangeeft dat hij/zij het opleidingsonderdeel als 

keuzevak volgt vanuit de opleiding Archeologie van de UGent en dat de punten moeten doorgegeven worden 

aan de secretaris van de examencommissie Archeologie van de UGent, prof. Joachim Bretschneider 

(Joachim.Bretschneider@UGent.be) én aan het diensthoofd van de Facultaire Studentenadministratie van de 

UGent, mevrouw Heidi Geers (Heidi.Geers@UGent.be). 

Je volgt in Bachelor 3 dus in totaal 12 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten. 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
mailto:Joachim.Bretschneider@UGent.be
mailto:Heidi.Geers@UGent.be


 

 

10 

Master Archeologie  

 

De master Archeologie bestaat uit twee algemene plichtvakken die door alle studenten worden opgenomen, nl. 

Archeologische wetgeving en beleid (5 sp) - A005433 - semester 1 en Archeologisch projectmanagement (3 sp) 

– A005434 – semester 1. Daarnaast kies je één opleidingsonderdeel uit twee algemene keuzevakken: 

Archeometrie (5 sp) – A005435 – semester 1 of Physical Anthropology (5 sp) – A005436 – semester 1.  

 

Uit de module ‘Archeologische onderzoekstutorials’ kies je één cluster (10 sp) bestaande uit twee tutorials van 5 

sp. Het is de bedoeling om je keuze af te stemmen op het onderwerp, het onderzoeksthema, de onderzoeksregio 

of de onderzoeksperiode van de masterproef. In de twee tutorials zal verdiepend gewerkt worden rond de 

gekozen periode en/of het gekozen onderwerp. Doorgaans wordt er in de tutorials interactief gewerkt, via een 

excursie, discussiegroepen, presentaties, groepswerk, enz. Uit volgende clusters kan je een keuze maken: 

1. Cluster Archeologie van West-Europa 

Archeologische onderzoekstutorial: pre- en protohistorie - A005223 - semester 1 

Archeologische onderzoekstutorial: Historische archeologie van noordwest Europa - A005224 - 

semester 2 

 

2. Cluster Archeologie van de Mediterrane wereld en het Oude Nabije Oosten 

Archeologische onderzoekstutorial: Mediterrane archeologie - A005226 - semester 1 

Archeologische onderzoekstutorial: Archeologie van het Oude Nabije Oosten en de Phoenicisch-

Punische wereld - A005437 - semester 1  

 

Je vult je curriculum verder aan met één of twee keuzevakken. Je kan hierbij kiezen uit een voorgestelde 

keuzelijst of je stelt zelf een ‘vrij keuzevak’ voor uit een ander opleidingsprogramma van de UGent of een andere 

universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. Als je een keuzevak aan een andere instelling wil volgen, dan dien je 

dit volgens de daartoe voorziene procedure aan te vragen (zie verder). In de studiekiezer kan je de studiefiches 

van de verschillende keuzevakken raadplegen. Weet ook dat je de mogelijkheid hebt om een universiteitsbreed 

keuzevak op te nemen. Deze vakken kan je eveneens in de studiekiezer terugvinden. 

Indien je een keuzevak aan een andere instelling wil opnemen, dan moet je dit (1) motiveren, en (2) na 

goedkeuring zelf de administratie hieromtrent in orde brengen. De ervaring leert dat het verzamelen van 

examenresultaten van externe opleidingsonderdelen niet altijd even vlot verloopt. We rekenen erop dat de 

student bij de examens zelf duidelijk aan de examinator aangeeft dat hij/zij het opleidingsonderdeel als 

keuzevak volgt vanuit de opleiding Archeologie van de UGent en dat de punten moeten doorgegeven worden 

https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-de-archeologie/programma/2022
https://studiekiezer.ugent.be/universiteitsbrede-keuzevakken-AUKEUZ/2022
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aan de secretaris van de examencommissie Archeologie van de UGent, prof. Joachim Bretschneider 

(Joachim.Bretschneider@UGent.be) én aan het diensthoofd van de Facultaire Studentenadministratie van de 

UGent, mevrouw Heidi Geers (Heidi.Geers@UGent.be). 

Hou er rekening mee dat het studiegeld verrekend wordt al naargelang het aantal opgenomen studiepunten. 

Neem je bv. twee keuzevakken van 3 sp op, dan zal je een factuur ontvangen voor 1 extra opgenomen studiepunt. 

Meer info over de verrekening van het studiegeld: www.ugent.be/studiegeld. 

Stappen om een extern keuzevak (= buiten de UGent) op te nemen:  

1. Je vraagt via e-mail toestemming aan de opleiding Archeologie (Sophie.Dralans@UGent.be) tot het 

volgen van een extern keuzevak. Je geeft daarbij een schriftelijke motivatie op waarom je het keuzevak 

wil volgen en waarom je eventueel afwijkt van het opleidingsniveau. Voeg de link naar de studiefiche 

van het vak dat je wil volgen toe. 

2. Je vraagt via e-mail toestemming aan de verantwoordelijke titularis van het externe 

opleidingsonderdeel om dit als keuzevak op te nemen.  

3. Je brengt de nodige administratie volgens de daartoe voorziene procedures aan de onthaalinstelling 

in orde (dit verschilt van instelling tot instelling). Informeer je goed! 

4. Je bezorgt jouw inschrijvingsbewijs als 'gaststudent' én de link naar de studiefiche van het externe 

keuzevak aan de medewerker van de FSA (fsa.lw@UGent.be), zodat dit keuzevak door de FSA-

medewerker aan jouw curriculum kan toegevoegd worden. Alle praktische informatie m.b.t. aanvang 

lessen en locatie zijn terug te vinden op de websites van de betrokken instellingen en dienen dus zelf 

opgevraagd te worden! 

 

In de master Archeologie wordt veel belang gehecht aan het eindwerk, nl. de masterproef alsook aan het 

veldwerk/stage. Het aantal studiepunten dat hieraan wordt toegekend, is er de weerspiegeling van. De helft van 

het aantal studiepunten van de masteropleiding staat op de masterproef (20 sp) en het veldwerk/stage (12 sp). 

Er worden twee stages voorzien, beide verplicht op te nemen.  

1. Stage: archeologisch veldwerk (6 sp) - A005028 - jaarvak 

2. Stage: archeologische onderzoeksstage (6 sp) - A005029 - jaarvak 

Daar waar het archeologisch veldwerk een actieve participatie gedurende minimum 15 dagen op het terrein 

inhoudt (bv. een opgraving, boringen, geofysisch onderzoek), omvat de archeologische onderzoeksstage 

(eveneens min. 15 dagen) geen archeologisch veldwerk, maar wel de verwerking van de resultaten, de studie van 

archeologische objecten/materialen etc. 

mailto:Joachim.Bretschneider@UGent.be
mailto:Heidi.Geers@UGent.be
http://www.ugent.be/studiegeld
mailto:Sophie.Dralans@UGent.be
mailto:fsa.lw@UGent.be
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Het opleidingsonderdeel ‘Masterproef’ (20 sp) - A005439 - bestaat uit integratieseminaries en de masterproef 

zelf. Tijdens de drie integratieseminaries, verspreid over het jaar, zullen de studenten onderling en onder 

begeleiding van één of meer docenten hun vorderingen kritisch bespreken.  

Via Ufora worden de nodige richtlijnen omtrent het schrijven van de masterproef voorzien.  

 

Op de volgende pagina kan je een schematisch overzicht vinden van de opbouw van de bachelor- en 

masteropleiding Archeologie. 
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Bachelor 1 – 60 sp Bachelor 2 – 60 sp  Bachelor 3 – 60 sp Master – 60 sp 

Faculteitsbrede vorming (15 sp) Methodologie (15 sp) Methodologie (18 sp) Algemeen (13 sp) 

• Historisch overzicht van de wijsbegeerte 
• Overzicht van de historische kritiek 
• Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen 
• Inleiding tot de antropologie 
• Visuele cultuur: Kunst in historische context 

• Inleiding tot de bodemkunde 
• Inleiding tot de geologie 
• Archeometrie en fysische antropologie 

• Archeobotanie en statistiek 
• Ecologische archeologie 
• Non-invasive Prospection Techniques in 

Archaeology 
• Inleiding tot de geomatica in de 

archeologie 
 

• Archeologische wetgeving en beleid 
• Archeologisch projectmanagement 

 
Eén vak te kiezen uit lijstje met twee vakken 
• Archeometrie of 
• Physical Anthropology  

Praktijk (14 sp) 

• Academische vaardigheden II 

• Veldwerk I 
• Inleiding tot de materiaalstudie 

Praktijk (21 sp) 

• Veldwerk II 
• Buitenlands veldwerk 
• Academische vaardigheden III: 

Bachelorproef 

Archeologische tutorials (10 sp) 
Domeinspecifieke kennis (20 sp) Minor (15 sp) Eén cluster met twee tutorials te kiezen uit een 

lijst van 2 (afgestemd op het onderwerp, het 
onderzoeksthema, de onderzoeksregio of de 
onderzoeksperiode van de masterproef). 
 

• Pre- en protohistorie 
• Archeologie van de historische periodes 
• Inleiding tot de Griekse en Romeinse 

archeologie en kunst 
• Archeologie van het Nabije Oosten 

Eén minor uit een lijst van vijf aangeboden 
minors kiezen: minor Geografie, minor 
Kunstwetenschappen, minor Geschiedenis, 
minor De Klassieke traditie, of minor 
Onderwijs.  Domeinspecifieke kennis (10 sp) Stage (12 sp) 

• Twee vakken te kiezen uit een lijst met 

8 tweejaarlijkse vakken.  

Opgelet: per jaar worden slechts 4 vakken 
aangeboden 

Beide stages verplicht op te nemen: 

• Stage: archeologisch veldwerk 
• Stage: archeologische onderzoeksstage 

 
Methodologie (22 sp) Domeinspecifieke kennis (10 sp) 

• Algemene inleiding tot de archeologie 
• Inleiding tot de wereldarcheologie 
• Inleiding tot prospectie- en 

opgravingstechnieken 
• Inleiding tot de natuurwetenschappen in de 

archeologie 

• Twee vakken te kiezen uit een lijst met 
8 tweejaarlijkse vakken.  

Opgelet: per jaar worden slechts 4 vakken 
aangeboden 

Masterproef (20 sp) 

• Masterproef  
 

Domeinspecifieke praktijk (6 sp) Keuze (5 sp) 

• Twee vakken te kiezen uit een lijst met 

8 tweejaarlijkse vakken. 

Opgelet: per jaar worden slechts 4 vakken 
aangeboden 

• Minstens één vak te kiezen uit een keuzelijst 
van tien vakken en/of 

• Men kan één vak (max. 5 sp) vrij kiezen uit 
programma’s van UGent of andere Vlaamse 
universiteit 

 

Praktijk (3 sp) Domeinspecifieke praktijk (6 sp) 

• Academische vaardigheden I • Twee vakken te kiezen uit een lijst met 
8 tweejaarlijkse vakken. 

Opgelet: per jaar worden slechts 4 vakken 
aangeboden 

Keuze (5 sp) 
Eén of twee keuzevakken te kiezen uit een 
keuzelijst of vrij te kiezen (UGent of andere 
Vlaamse universiteit)  
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Geïndividualiseerd traject en volgtijdelijkheid 
 

Ben je niet voor alle opleidingsonderdelen uit een modeltrajectjaar geslaagd? Kan je omwille van een eerdere 

opleiding genieten van vrijstellingen? Kies je bewust om je studie te spreiden over meerdere jaren in combinatie 

met werken? In deze gevallen volg je geen modeltraject, maar een geïndividualiseerd traject of GIT. Op 

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git kan je hierover meer informatie vinden.  

Voor de samenstelling van je GIT-curriculum kan je ook bij de trajectbegeleider van je opleiding terecht. Voor de 

opleiding Archeologie is dit Els Wille (www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding).  

Neem je een GIT op, dan moet je rekening houden met strikte volgtijdelijkheid tussen enkele 

opleidingsonderdelen. Strikte volgtijdelijkheid houdt in dat het niet toegelaten is een reeds gevorderd 

opleidingsonderdeel op te nemen, indien je nog geen credit behaalde (of indien je niet geslaagd bent) voor het 

opleidingsonderdeel dat voorafgaat aan het gevorderde opleidingsonderdeel. Daarnaast staan in de studiefiche 

ook begincompetenties aangegeven, die indicatief zijn. 

Binnen de bacheloropleiding Archeologie geldt er strikte volgtijdelijkheid voor volgende 

opleidingsonderdelen: 

• ‘Academische vaardigheden II (A003313)’ kan niet opgenomen worden indien er geen credit werd 

behaald voor ‘Academische vaardigheden I (A003312)’. 

• ‘Academische vaardigheden III: Bachelorproef (A005580)’ kan niet opgenomen worden indien er geen 

credit werd behaald voor ‘Academische vaardigheden II (A003313)’. 

 

Binnen de masteropleiding Archeologie geldt er strikte volgtijdelijkheid voor: 

• De ‘Masterproef (A005439)’ kan niet opgenomen worden indien er geen credit werd behaald voor 

‘Academische vaardigheden III: Bachelorproef (A005580)’. In uitzonderlijke gevallen kan in eenzelfde 

academiejaar zowel de bachelor- als de masterproef opgenomen worden. De masterproef kan in dit 

geval in de loop van de maand januari/februari van het betreffende academiejaar aan het curriculum 

toegevoegd worden, mits schriftelijke toestemming van de promotor van de bachelorproef. 

 

Voor alle overige opleidingsonderdelen geldt dat je moet voldoen aan de begincompetenties zoals vermeld in 

de studiefiches van het opleidingsonderdeel. Bij twijfel neem je contact op met de verantwoordelijke lesgever. 

  

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git
http://www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
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Praktische info 
 

Curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis 

Elke student moet bij de start van het academiejaar zijn/haar curriculum samenstellen en voorleggen ter 

goedkeuring in Oasis. Hoe je hierbij precies te werk moet gaan, kan je nalezen op de website: 

www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum.  Bovendien worden er jaarlijks, bij de start van het academiejaar, 

infosessies door de trajectbegeleiders voorzien over de samenstelling van je curriculum. 

 

Digitaal leerplatform Ufora 

Op het digitale leerplatform Ufora plaatsen lesgevers nuttige informatie per opleidingsonderdeel. Je kan er 

doorgaans aankondigingen vinden, informatie over de syllabus, slides van de hoorcolleges, enz. Voor sommige 

opleidingsonderdelen verloopt de groepsindeling binnen een opleidingsonderdeel eveneens via Ufora. Hou dit 

forum dus goed in de gaten. 

 

Lesroosters 

Via centauro.ugent.be kan je je persoonlijke lesrooster raadplegen. Ook in de studiekiezer kan je het lesrooster 

van alle opleidingen en opleidingsonderdelen terugvinden (studiekiezer.ugent.be > kies jouw opleiding > klik 

op het tabblad ‘programma’. Je vindt er een pdf-overzicht per semester van het lesrooster met alle 

opleidingsonderdelen).  

 

Belangrijke contactpersonen   

Binnen de opleiding Archeologie: 

• Voorzitter van de opleidingscommissie: Prof. dr. Peter Vandenabeele 

• Secretaris van de examencommissie: Prof. dr. Joachim Bretschneider 

• Erasmus: Prof. dr. Joachim Bretschneider 

• Studiebegeleiding vanuit de opleiding: Onderwijsbegeleider Sophie Dralans 

 

Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: 

• Trajectbegeleider: Els Wille (www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding) 

• Studiebegeleiders: Milena De Wael voor eerstejaarsstudenten, Klaar Vanopstal en Nele 

Debaene voor hogerejaarsstudenten (www.ugent.be/lw/studiebegeleiding)  

• Facultaire studentenadministratie: www.ugent.be/lw/fsa 

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/801001108180
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802001847581
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802001847581
http://telefoonboek.ugent.be/nl/people/801001166279
http://www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
http://www.ugent.be/lw/studiebegeleiding
http://www.ugent.be/lw/fsa

