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Voorgangers  
1993-1994 tot 1999-2000: Universiteit Gent. Programmaboek.  
 
1968-1969 tot 1991-1992: Rijksuniversiteit te Gent. Studiegids  
 
1967-1968: Rijksuniversiteit te Gent. Rooster der cursussen  
 
1963-1964 tot 1966-1967: Rijksuniversiteit te Gent. Algemene inlichtingen en 
rooster der cursussen  
 
1962-1963: Rijksuniversiteit te Gent. Algemene inlichtingen en programma der 
leergangen  
 
1957-1958 tot 1961-1962: Rijksuniversiteit Gent. Algemeen programma der 
leergangen  
 
1954-1955 tot 1956-1957: Universiteit te Gent. Algemeen programma der 
leergangen  
 
1936-1937 tot 1953-1954: Universiteit te Gent. Programma der leergangen  
 
1923-1924 tot 1935-1936: Universiteit Gent. Programma der leergangen = 
Université de Gand. Programme des cours  
 
1919-1920 tot 1922-1923: Université de Gand. Programme des cours.  
 
1917-1918: 's Rijks hoogeschool te Gent. Programma der lessen 
 
1916-1917: Hoogeschool te Gent. Programma der lessen  

 

1849-1850 tot 1913-1914: Université de Gand. Programme des cours 

  

Identificatiecod
e 

PP1 

  

Bestaansperio
de 

1849 – heden 

 

Beschrijving 

2  
 
 
In de periode 1817 tot 1848 zijn de programma-overzichten verschenen als 
affiches (al dan niet gedrukt), opgesplitst in een zomer- en wintersemester.  
 
De studiegids bevat een overzicht per faculteit / opleiding van de 
opleidingsonderdelen en de lesgever. Afhankelijk van het academiejaar wordt ook 
gegeven: uurrooster, leslokaal, aantal studiepunten, enz.. 
 
Het decreet van 1991 zorgt voor een grondige reorganisatie van de Gentse 



Universiteit. De Studiegids werd niet gepubliceerd in 1992-1993.  
 
Vanaf 2000-2001 worden ook alle studiefiches van de vakken opgenomen in de 
Studiegids.  
Gedurende de  jaren 2001-2002 tot 2004-2005 wordt de studiegids verspreid op 
CD-rom. Vanaf 2000-2001 is de gids digitaal te raadplegen:   

http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/studiegids/archi
ef.htm 

De studiegids van het lopende academiejaar (en eventueel het volgende 
academiejaar) is toegankelijk via het portaal van de UGent :  

https://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/studiegids 

 

Tot 1966-1967 bevatte deze publicatie ook de ”inlichtingen”. In 1967-1968 zijn de 
Rijksuniversiteit te Gent. Algemene Inlichtingen. definitief afgesplitst van deze 
reeks.  

 

L  

Structuur  

Jaargangen 1936-1937 tot 1953-1954: bestaan uit vier tot zes delen. 

  

Auteur Isabel Rotthier – Elienne Langendries 

Aanmaak, 
herziening 
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