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De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 april 2022. De voorgestelde
programma’s zijn nog onderhevig aan wijzigingen. UGent behoudt het recht om
informatie uit deze brochure te wijzigen zoals het bijwerken van fouten, aanpassen
van studiekosten en toelatingsvoorwaarden en het herzien of afschaffen van
vakken of programma’s.
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Master Communicatiewetenschappen
Studieprogramma
Veelgestelde vragen
Veelgebruikte termen
Praktische informatie

MASTER COMMUNICATIEWETENSCHAPPPEN
De Master in Communicatiewetenschappen biedt een academisch vervolg voor bachelors, rechtstreeks of via een
voorbereidend jaar. De vakgroep biedt vier afstudeerrichtingen aan: Communicatiemanagement, Film- en Televisiestudies,
Journalistiek en Nieuwe Media en Maatschappij. In de masteropleiding staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch
en probleemoplossend denken centraal.

INHOUD EN OPBOUW
De Master in de Communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én
marktgerichte opleiding waar je in aanraking komt met de rijke diversiteit van het
beroepenveld en de wetenschappelijke discipline. De verschillende massamedia en
theoretische perspectieven komen aan bod, waarna je je kan verdiepen in een
bijzonder expertisegebied. Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische
vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de
opleiding ligt de klemtoon op het optimaliseren van je academische vaardigheden,
maar daarnaast zijn ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig. Dit zowel
door een uniek vak met focus op beroepstechnieken, de grote inbreng van
gastdocenten uit de beroepswereld als door de mogelijkheid om een stage te
volgen.

> FILM- EN TELEVISIESTUDIES
Hier ligt de klemtoon op de rol van de mediale beeldcultuur, op een grondige
kennis en analyse van audiovisuele media, en op de rol van mediaproducten in de
maatschappij. Je verwerft inzicht in het functioneren van de audiovisuele media,
zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel als beleidsmatig perspectief, met
bijzondere aandacht voor de (inter)nationale, historische, sociaal-economische en
culturele aspecten van film en televisie. Bovendien begeleiden professionals uit de
sector je doorheen het volledige productieproces van een eigen audiovisueel
product. Van idee tot film. De opleiding beoogt de vorming van zelfstandige en
kritisch ingestelde beeldprofessionals die in staat zijn op academisch masterniveau
te werken binnen sectoren die zich bezighouden met de productie, distributie en
vertoning van film- en televisieproducten, evenals binnen sectoren die zich inlaten
met beleid, onderzoek of onderwijs inzake mediale beeldcultuur.

Er zijn vier afstudeerrichtingen:
> NIEUWE MEDIA EN MAATSCHAPPIJ
> COMMUNICATIEMANAGEMENT
De afstudeerrichting Communicatiemanagement wil je opleiden tot een
communicatieprofessional die in staat is om op zelfstandige basis de communicatieinspanningen van een organisatie (profit of not-for-profit) in goede banen te
leiden. Daartoe biedt de afstudeerrichting je een grondige kennis van de werking
van persuasieve communicatie, de studie van consumentengedrag en de inzichten
nodig om de diverse stappen van het communicatieplan op een verantwoorde
manier uit te werken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het kunnen
plannen, uitvoeren en rapporteren van beleidsvoorbereidend en -begeleidend
consumenten- en marktonderzoek. Maar ook het zuiver wetenschappelijkacademisch onderzoek dat nieuwe inzichten wil aanbrengen, staat hier centraal.
Zowel marketingcommunicatie (communicatie rond producten), corporate
communicatie (communicatie rond ondernemingen) als sociale marketing en
overheidscommunicatie komen aan bod, zowel vanuit een puur academische als
vanuit een veeleer planmatige invalshoek.

In de afstudeerrichting Nieuwe Media en Maatschappij ligt de klemtoon op nieuwe
media en ICT (informatie- en communicatietechnologieën), hun
alomtegenwoordigheid in onze hedendaagse informatiemaatschappij, en de
uitdagingen die ze met zich mee brengen voor zowel gebruiker, industrie als
beleidsmaker. Nieuwe media en ICT (digitale televisie, gaming, sociale netwerksites, mobiele of elektronische kranten …) benader je vanuit een drietal standpunten:
−− standpunt van de aanbieders, dat inzicht verschaft in de markteconomische
aspecten;
−− standpunt van de gebruiker, die met een toenemend aantal technologieën,
media en toepassingen moet zien om te gaan;
−− standpunt van overheid en beleidsmaker. Hiermee beoogt de afstudeerrichting
een vorming die een ideale voorbereiding vormt op een tewerkstelling op zowel de
onderzoeks- en/of marketingafdeling van bedrijven die met innovatie op vlak van
media en ICT zijn begaan, het beleidsondersteunende beroepenveld of een job als
toegepast of wetenschappelijk onderzoeker in de media- en ICT-sector. Hiertoe
combineert de afstudeerrichting een specifieke aandacht voor de historiek en
structuur van de voornaamste media- en technologiemarkten, de theorievorming
over nieuwe media en maatschappij en de vereiste onderzoeksvaardigheden om
zowel de veranderende gebruiker beter te begrijpen, als de bedrijven van de
nodige input te voorzien tijdens het ontwikkelingsproces van innovaties op vlak
van media en ICT.
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> JOURNALISTIEK
Deze afstudeerrichting biedt je de kans een grondig inzicht te verwerven in
de maatschappelijke rol van de journalistiek en op een academisch niveau
journalistieke vaardigheden te ontwikkelen. Bijzondere aandacht gaat naar de
selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van
redacties, de vormgeving van het journalistieke product en de beroepsethische
aspecten van journal mistiek. Niet alleen de verschillende journalistieke genres
en formats, maar ook de rol van eindredacties en de impact van (nieuwe)
technologieën op het journalistieke arbeidsproces (zowel de ethische als de
deontologische aspecten) komen uitgebreid aan bod.

communicatietechnologieën. Openbare besturen, particuliere verenigingen, drukkingsgroepen en politieke partijen hebben ook de media ontdekt.
Voorlichtingsambtenaren, woordvoerders, pr-verantwoordelijken, communicatiemanagers en ombudsdiensten moeten ‘de kloof met de burger’ dichten of de
politiek dichter bij de mensen brengen. Ten slotte kan het onderwijs een
aantrekkelijke werkgever zijn voor de afgestudeerden.

EN VERDER (STUDEREN)?
EDUCATIEVE MASTER

Je maakt in gastcolleges, workshops en praktische oefeningen kennis met
verschillende journalistieke genres en technieken, en je analyseert journalistieke
praktijken en ontwikkelingen. Er is een duidelijk praktijkgerichte component
waarbij diverse praktijkassistenten uit een breed veld van de Vlaamse journalistiek
je vertrouwd maken met het journalistiek schrijven en het vormgeven van
audiovisuele nieuwsproductie. Er zijn ook stages mogelijk bij een grote diversiteit
aan nieuwsredacties.

Tijdens de masteropleiding Communicatiewetenschappen is er mogelijkheid om
tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+.
Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de
Facultaire Commissie Internationalisering (rio.psw@ugent.be).

Wil je later voor de klas staan? Of een job waarin je vormingen of trainingen geeft?
In deze opleiding behaal je een educatief masterdiploma dat je deze
jobmogelijkheden geeft.
Heb je al een masterdiploma op zak? Dan kan je een verkort traject van een
educatieve master van 60 studiepunten volgen. De focus ligt hier dan op de
pedagogische vaardigheden en vakdidactiek die je nodig hebt om leraar te worden.
Elke bacheloropleiding van de UGent geeft toegang tot een afstudeerrichting van
een educatieve masteropleiding. Voor studenten die in de bachelor niet voor het
keuzepakket onderwijs kunnen of willen kiezen, maar daarna toch naar de
educatieve master willen, zal een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten
worden georganiseerd. Dit voorbereidingsprogramma zal vóór of samen met de
educatieve masteropleiding gevolgd kunnen worden.
Meer info: ugent.be/educatievemaster

STAGE

DOCTORAAT

Er is een mogelijkheid tot stage binnen de masteropleiding. Deze is niet verplicht
en valt onder de uitgebreide lijst van keuzevakken. Ze wordt georganiseerd in het
tweede semester omdat ze verder bouwt op de richtingspecifieke theoretische opleidingsonderdelen.

Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond een specifiek
onderwerp in een bepaald onderzoeksdomein. Na een intensieve periode van
origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf je de resultaten neer in een
proefschrift dat je openbaar verdedigt voor de examenjury. Slagen levert je de titel
van doctor op. Het is de hoogste graad die kan worden uitgereikt door een Vlaamse
universiteit. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse voor een
bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede maatschappelijke belangstelling én
de bereidheid om je een aantal jaren in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk
onderzoek.
De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan de universiteit als
wetenschappelijk medewerker of in het kader van een onderzoeksproject. Een
hoge graad van expertise en de gepaste omkadering zijn alvast aanwezig. Een
doctorstitel kan een belangrijke troef zijn bij het solliciteren voor leidinggevende
en creatieve (onderzoeks)functies, niet het minst door de internationale ervaring
die je opbouwt. De titel van doctor is ook een voorwaarde voor wie een academische
carrière binnen de universiteit of een andere wetenschappelijke instelling
ambieert.

INTERNATIONALISERING

ARBEIDSMARKT
Media en communicatie beheersen ons dagelijks leven. Het spreekt dan ook voor
zich dat je met dit diploma in tal van sectoren en functies terecht kunt. Vooreerst
kun je als afgestudeerde in de Communicatiewetenschappen aan de slag in de
media (radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) of in een reclamebureau, maar
ook bij de onlinepoot van de traditionele mediabedrijven en in toenemende mate
de ‘nieuwe mediabedrijven’ (telecomspelers, internet- en app-bedrijven…). Buiten
de mediasector biedt het bedrijfsleven mooie perspectieven. Vrijwel ieder bedrijf
van een zekere grootte heeft een communicatieafdeling, een dienst voor public
relations, maakt een eigen bedrijfsblad, verricht regelmatig marktonderzoek of
wordt bij de distributie of marketing geconfronteerd met nieuwe

TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
• Ba Communicatiewetenschappen
Via schakelprogramma (63 studiepunten):
• Professioneel bachelordiploma en de corresponderende diploma’s van voor de bachelor-master-structuur
Via voorbereidingsprogramma (44 studiepunten):
• Bachelor of master uit de studiegebieden Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Economie en TEW,
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Via voorbereidingsprogramma (63 studiepunten):
• (ander) academisch bachelor- of masterdiploma en de corresponderende diploma’s van voor de bachelor-master-structuur

STUDIEPROGRAMMA
De meeste studenten stappen rechtstreeks vanuit hun academische bacheloropleiding Communicatiewetenschappen naar de aansluitende master. Je kan ook via een schakel- of voorbereidingsprogramma in de master stromen. Om je zo goed mogelijk voor te
bereiden op deze master ga je eerst via dit programma dat de belangrijkste opleidingsonderdelen uit de gemiste bachelor bevat.

SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA (63 SP)
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
Door iedereen te volgen (48 studiepunten).
Vakken met een * behoren niet tot het curriculum voor wie in het bezit is van een academische bachelor of master uit de studiegebieden politieke en sociale
wetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen, economie en TEW of handelswetenschappen en bedrijfskunde.
OPLEIDINGSONDERDEEL		SP

SEM

Communicatiewetenschap		6
Academisch Rapporteren		
3
Statistiek *		
6
Kwantitatieve technieken		
5
Kwalitatieve technieken		
5
Media- en auteursrecht		
5
Gevorderde analysetechnieken en onderzoekssoftware		
5
Methodologie van de sociale wetenschappen *		
6
Onderzoekspaper *		
7

1
1
1
1
1
1
2
2
J

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
Afhankelijk van welke afstudeerrichting je in de master volgt, volg je onderstaande richtingsspecifeke opleidingsonderdelen (15 studiepunten).
COMMUNICATIEMANAGEMENT		SP

SEM

Consumentengedrag		5
Marketingcommunicatie		5
Corporate communicatie		
5

1
2
2

FILM- EN TELEVISIESTUDIES		

SEM

SP

Cultural Media Studies (en)		
5
Mediageschiedenis		5
Media, Culture and Diversity (en)		
5

1
2
2

JOURNALISTIEK		SP

SEM

Crossmediale storytelling		
Media-economie en mediastructuren		
Journalistieke nieuwsgaring en productie		

5
5
5

1
2
2

NIEUWE MEDIA EN MAATSCHAPPIJ		

SP

Innovatie-onderzoek		5
Media, technologie en innovatie		
5
Interactive Media and Entertainment (en)		
5

SEM
1
2
2

Meer details over de inhoud van de vakken vind je
op de studiefiches op studiekiezer.ugent.be.
Ga via de faculteit naar je opleiding en klik op het vak
waarover je meer wilt weten.
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OPBOUW (60 SP)
In de master heeft elke afstudeerrichting als kern vier verplichte richtingspecifieke opleidingsonderdelen (28 studiepunten).
Je vervolledigt je curriculum met richtingspecifieke keuzevakken of een stageproject (12 studiepunten). Op die manier kun je
ook eigen accenten in je traject inbouwen.
De masterproef ten slotte wordt begeleid door een werkcollege masterproef (samen 20 studiepunten).

MASTER IN DE
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN COMMUNICATIEMANAGEMENT
OPLEIDINGSONDERDEEL

MASTER IN DE
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN FILM- EN TELEVISIESTUDIES
SP

SEM

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN (28 SP)
Interdisciplinaire consumententheorie
Markt- en consumentenonderzoek
Digital Marketing (en)
Strategische communicatiechallenges

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

SEM

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN (28 SP)
7
7
7
7

1
1
1
J

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (12 SP)
1 module op te nemen uit onderstaande lijst

Ontwikkeling en esthetiek van de film
Televisiestudies
Beeldcultuur- en analyse
Audiovisuele productietechnieken

7
7
7
7

1
1
1
J

MODULE KEUZEVAKKEN
Businessmodellen voor digitale media
New Media Studies (en)
Politiek en media
Digital Marketing (en)
Media en gender
Leer ondernemen
Inleiding tot ondernemerschap (en)
Durf ondernemen (en)
Durf starten (en)
Duurzaamheidsdenken
Toepassingen kwalitatief onderzoek
Gevorderde kwantitatieve technieken
Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia
Vergelijkende literatuurwetenschap
Media-archeologie van beeldstrategieën

7
7
7
7
7
3
3
4
3
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (12 SP)
1 module op te nemen uit onderstaande lijst

MODULE KEUZEVAKKEN
Businessmodellen voor digitale media
New Media Studies (en)
Technologie- en Innovatiebeleid
Sociale marketing
Media en gender
Bedrijfskunde
Markten en prijzen
Organisatietheorie (en)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Leer ondernemen
Inleiding tot ondernemerschap (en)
Durf ondernemen (en)
Durf starten (en)
Duurzaamheidsdenken
Innovatiemanagement (nl/en)
Taalbeheersing Nederlands
Toepassingen kwalitatief onderzoek
Gevorderde kwantitatieve technieken

7
7
7
7
7
4
6
4
3
3
3
4
3
5
3
5
5
5

1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1

MODULE STAGE
Stage

12

2

MODULE STAGE
Stage

12

2

MODULE MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT EN DUURZAAMHEID
CSL: Burgerschap in een digitale samenleving
7
Duurzaamheidsdenken
5

J
J

MODULE MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT EN DUURZAAMHEID
CSL: Burgerschap in een digitale samenleving
7
Duurzaamheidsdenken
5

J
J

MASTERPROEF
Werkcollege masterproef
Masterproef
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MASTERPROEF
3
17

J
J

Werkcollege masterproef
Masterproef

3
17

J
J

MASTER IN DE
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN JOURNALISTIEK
OPLEIDINGSONDERDEEL

MASTER IN DE
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN NIEUWE MEDIA EN MAATSCHAPPIJ
SP

SEM

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN (28 SP)
Actuele aspecten van journalistiek
Politiek en media
Businessmodellen voor digitale media
Journalistieke praktijk

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

SEM

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN (28 SP)
7
7
7
7

1
1
1
J

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (12 SP)
1 module op te nemen uit onderstaande lijst

New Media Studies (en)
Businessmodellen voor digitale media
Technologie- en Innovatiebeleid
Innovatie-onderzoek: Challenges

7
7
7
7

1
1
1
J

MODULE KEUZEVAKKEN
Digital Marketing (en)
Innovatiemanagement (nl/en)
Durf ondernemen (en)
Durf starten (en)
Duurzaamheidsdenken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Informatica
Programmeren
Toepassingen kwalitatief onderzoek
Gevorderde kwantitatieve technieken
Cultuur, media en educatie
Digitale leeromgevingen
Modellen in de gezondheidspsychologie
Digitale communicatie
De kennismaatschappij en ICT (en)

7
3
4
3
5
3
6
5
5
5
4
3
4
3
3

1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (12 SP)
1 module op te nemen uit onderstaande lijst

MODULE KEUZEVAKKEN
New Media Studies (en)
Technologie- en Innovatiebeleid
Digital Marketing (en)
Ontwikkeling en esthetiek van de film
Televisiestudies
Beeldcultuur- en analyse
Sociale marketing
Media en gender
Leer ondernemen
Inleiding tot ondernemerschap (en)
Durf ondernemen (en)
Durf starten (en)
Duurzaamheidsdenken
Taalbeheersing Nederlands
Toepassingen kwalitatief onderzoek
Gevorderde kwantitatieve technieken
Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia

7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
4
3
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2

MODULE STAGE
Stage

12

2

MODULE STAGE
Stage

12

2

MODULE MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT EN DUURZAAMHEID
CSL: Burgerschap in een digitale samenleving
7
Duurzaamheidsdenken
5

J
J

MODULE MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT EN DUURZAAMHEID
CSL: Burgerschap in een digitale samenleving
7
Duurzaamheidsdenken
5

J
J

MASTERPROEF
Werkcollege masterproef
Masterproef

MASTERPROEF
3
17

J
J

Werkcollege masterproef
Masterproef

3
17

J
J
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VEELGESTELDE VRAGEN
WAT IS DE MEERWAARDE TEN OPZICHTE VAN EEN PROFESSIONELE BACHELOR?
Waar je in je professionele bachelor getraind wordt om een beroep uit te oefenen,
zal een aanvullende master je theoretische bagage aanscherpen en je blik op het
werkveld nog meer verruimen. Je wordt gestimuleerd om de dingen rondom jou in
vraag te stellen. Met een Master in de Communicatiewetenschappen kan je onder
andere terecht in beleidsfuncties, in management- en leidinggevende functies, in
de staffuncties, in het onderwijs.
Mocht je interesse hebben in onderzoek, dan is een universitaire master dé manier
om je onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen.
IS MIJN VOORKENNIS/KENNIS WISKUNDE EN ENGELS WEL VOLDOENDE?
In principe volstaat de wiskunde en het Engels uit het secundair onderwijs om te
starten met het schakeljaar. Voor studenten die weinig wiskunde of Engels in het
secundair onderwijs hadden of voor studenten wiens reken- en taalvaardigheden
wat bestoft geraakt zijn, kan het interessant zijn om de online cursus ‘maths for
stats’ te volgen of een talencursus van het UCT. Deze cursussen zijn een opfrissing
van een aantal elementaire basisvaardigheden wiskunde of Engels.
Meer info op studiekiezer.ugent.be, selecteer de opleiding en je vindt toelichting en
praktische details onder de rubriek ‘Vlot van start’.
IS DE COMBINATIE WERKEN EN STUDEREN HAALBAAR?
Studies combineren met werken is geen evidentie en vergt een zekere flexibiliteit
van de werkgever. Wie minstens halftijds tewerkgesteld is of een zelfstandige
activiteit uitoefent kan een werkstudentenstatuut aanvragen. De opleiding wordt
niet aangeboden in afstandsonderwijs en er zijn geen aparte lesmomenten voor
werkstudenten. Voor bepaalde vakken is het noodzakelijk aanwezig te zijn in de
lessen. Er kunnen wel bepaalde faciliteiten besproken worden, zoals alternatieve
taken of een alternatieve examendatum in overleg met de lesgever. Om de
combinatie studeren met werk en/of gezin mogelijk te maken, is het spreiden van
een vakkenpakket over meerdere jaren aangewezen. Dit kan aan de hand van een
geïndividualiseerd traject (GIT). De trajectbegeleider helpt je graag verder bij het
uitstippelen van een haalbaar traject.
Meer info: ugent.be/ps/werkstudentenstatuut
IK HEB MIJN DIPLOMA VAN BACHELOR NOG NIET BEHAALD, KAN IK AL STARTEN
MET HET SCHAKELPROGRAMMA?
Dat kan, op voorwaarde dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Je richt daartoe een
schriftelijke vraag aan de trajectbegeleiding van de faculteit, die je vraag voorlegt
aan de curriculumcommissie.
Indien je toelating krijgt van de curriculumcommissie om je in te schrijven ondanks
het feit dat je het diploma van de bachelor nog niet hebt behaald (= toelating tot
“externe GIT”), zal je samen met de trajectbegeleider kijken welke vakken je kan
opnemen.
Meer info over ‘externe GIT’: ugent.be > info voor toekomstige studenten >
inschrijven > alle inschrijvingsmogelijkheden > inschrijven na toelating
KRIJG IK VRIJSTELLINGEN BIJ HET SCHAKELPROGRAMMA?
In het schakelprogramma worden de academische competenties verder uitgediept
en ligt de nadruk op theoretische en wetenschappelijke kaders en inzichten. Het
schakelprogramma is afgestemd op de competenties die nodig zijn en die in een
professionele bachelor niet bereikt worden. Er zijn dus zelden vrijstellingen
mogelijk voor schakeljaarvakken op basis van vakken gevolgd in een professionele
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bacheloropleiding.
Studenten met een andere academische vooropleiding kunnen een verkort traject
bekomen door vrijstellingen aan te vragen in hun voorbereidingsprogramma. Deze
vakken moeten inhoudelijk overeenstemmen en de vooropgestelde
eindcompetenties dekken. Je kan hiervoor de procedure volgen via
ugent.be/ps/vrijstellingen
WAT IS ANDERS IN EEN SCHAKELJAAR DAN IN EEN PROFESSIONELE
BACHELOR?
Het schakelprogramma remedieert het verschil tussen een professioneel en een
academisch bachelorprogramma. Gedurende één jaar word je ondergedompeld in
theoretische en wetenschappelijke denkkaders die noodzakelijk zijn om het
masterprogramma te kunnen volgen. In het schakeljaar is er veel aandacht voor
het begrijpen en leren opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vraagt
een universitaire studie een andere, meer gedisciplineerde studiemethode. Omdat
de leerstof op een intensieve en academische manier wordt gebracht, moet je in
staat zijn om op een zelfstandige manier grote pakken leerstof te verwerken.
Indien je beschikt over de juiste motivatie, studiemethode, capaciteiten, discipline
en inzet is het schakelprogramma een haalbare kaart.
KAN IK OOK IN FEBRUARI STARTEN MET HET SCHAKELPROGRAMMA?
Het is mogelijk om bij het begin van het tweede semester te starten met het
schakelprogramma. Je kan daarbij enkel de vakken van het tweede semester
opnemen in je curriculum die niet verder bouwen op vakken uit het eerste semester.
Dit zal ook afhangen van je vooropleiding en welk programma je volgt. Studenten
die pas instappen in het tweede semester gaan sowieso best eerst op gesprek bij
de trajectbegeleider.
KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN BIJZONDER STATUUT?
Uitzonderlijke faciliteiten zijn mogelijk bij studenten onder bijzondere
omstandigheden, zoals studenten met een functiebeperking, met uitzonderlijke
sociale of individuele omstandigheden, topsporters, professionele kunstbeoefening,
student-ondernemers en anderstaligen.
Meer info: ugent.be/bijzonderstatuut

MONITORAAT
Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders.
De studiebegeleiders zijn het aanspreekpunt voor studiemethode,
studieplanning, persoonlijke en/of studiegebonden problemen,
voorbereiding op examens en zaken waardoor je studie minder wil
vlotten. Zij organiseren een reeks sessies en workshops over
studieaanpak, gericht op een goede start aan de universiteit!
CONTACT: monitoraatpsw@ugent.be
De trajectbegeleiders geven je advies over je studietraject en
-voortgang. Bij hen kan je terecht voor info over keuzemomenten en
studieverloop (geïndividualiseerd traject, afstudeerrichtingen,
vrijstellingen, leerkrediet, heroriëntering, contracttypes, werken...).
CONTACT: tb.psw@ugent.be
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VEELGEBRUIKTE TERMEN
SCHAKELPROGRAMMA
Een overgangsprogramma dat wordt opgelegd aan studenten die in het bezit zijn
van een diploma van professionele bachelor en die na het schakelprogramma een
masteropleiding willen starten. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de
student de algemeen academische en domeinspecifieke competenties bij te
brengen om met redelijke kans op slagen de masteropleiding aan te vatten. Het
programma leidt niet tot een bachelordiploma, maar een getuigschrift.
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Een overgangsprogramma dat wordt opgelegd aan studenten die in het bezit zijn
van een diploma van academische bachelor en die na het voorbereidingsprogramma een masteropleiding willen starten. Het programma leidt niet tot een
bachelordiploma, maar een getuigschrift.
STUDIETRAJECT
De manier waarop de studie voor de student verloopt, i.e. de
studievoortgangsmodaliteiten (volgorde van en aantal opleidingsonderdelen in
een bepaalde tijdspanne). Een studietraject verloopt volgens een modeltraject of
volgens een geïndividualiseerd traject.
MODELTRAJECT (MOT)
Standaard studietraject binnen een opleiding, vastgelegd door de
opleidingscommissie waarbij wordt gestreefd naar optimale volgtijdelijkheid,
studeerbaarheid en de organisatie van het daarin aangeboden onderwijs.
GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT (GIT)
Elk studietraject dat afwijkt van de vastgelegde modeltrajecten. Een GIT is
alternatieve manier om de studies te spreiden. Een GIT wordt aangeraden wanneer
het deeltijds modeltraject niet compatibel is met je werkrooster of privé-situatie.
STUDIEVOORTGANGSBEWAKING
De UGent bewaakt de studievoortgang van haar studenten. Wanneer je
studievoortgang onvoldoende is, kan een volgende inschrijving in de opleiding - of
in bepaalde gevallen voor alle opleiding van de UGent - geweigerd worden. Je
studievoortgang wordt als onvoldoende beschouwd indien je voor minder dan 50%
van de opgenomen studiepunten credits behaalt (d.i. een studierendement van
minder dan 50%). In dat geval zal je bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde
opleiding een bindende voorwaarde worden opgelegd. Wanneer je vervolgens niet
voldoet aan de bindende voorwaarde, wordt een volgende inschrijving voor
dezelfde opleiding geweigerd.
Meer info: ugent.be/studievoortgang
STUDIERENDEMENT
De verhouding tussen het aantal verworven credits en het aantal opgenomen
studiepunten in het curriculum.
STUDIEPUNTEN
Drukken de studieomvang van een opleidingsonderdeel of opleidingsprogramma
uit. Een studiepunt/credit is gelijk aan 25 tot 30 uur onderwijs-, studie- en
evaluatieactiviteiten.
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MASTERPROEF
De masteropleiding eindigt met een masterproef. Het is een persoonlijk,
wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in
overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de
wetenschappelijke staf. Je werkt zelfstandig een wetenschappelijk onderwerp uit
en dat houdt een zekere verdere specialisatie in.
CREDITS
De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel.
CURRICULUM
Het geheel van opleidingsonderdelen dat een student tijdens een academiejaar
volgt.

START ACADEMIEJAAR
Het academiejaar 2022-2023 start op 26 september 2022.
INSCHRIJVEN
Als je student was aan de UGent in het academiejaar 2021-2022, krijg je elektronisch
een uitnodiging tot herinschrijving. Alle andere studenten schrijven zich in als
‘nieuwe student’:
x Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden en voorinschrijven.
x Je voorinschrijving moet je daarna ook online omzetten in een definitieve
inschrijving, dit kan vanaf 1 augustus 2022. Meer info: ugent.be/inschrijven.
STUDIEGELD
Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende
universiteiten. De volgende bedragen zijn in 2022-23 van toepassing voor de
bachelor- en master-na-bacheloropleidingen (voltijds modeltraject van 60
studiepunten):
x niet-beursstudent: € 979,60
x bijna-beursstudent: € 517,60
x beursstudent: € 115,80
Aan studenten die niet afkomstig zijn uit landen van de Europese Economische
Unie wordt verhoogd studiegeld gevraagd (met
uitzonderingen). Voor de curricula die afwijken van 60 studiepunten gebeurt een
verrekening volgens het aantal studiepunten.
Raadpleeg de website voor de juiste informatie: ugent.be/studiegeld
LESROOSTERS
Op studiekiezer.ugent.be vind je de lesroosters terug.
NOG VRAGEN OVER …
De opleidingen en toelatingsvoorwaarden
Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je een
persoonlijk gesprek, dan kan dat op de afdeling Studieadvies. De studieadviseurs
staan ter beschikking voor alle studenten. Voor een uitgebreid gesprek maak je
best vooraf een afspraak.
Afdeling Studieadvies
Campus Ufo,
Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies
Het sociaal statuut
Voor informatie over studiefinanciering, groeipakket, het statuut van de
deeltijdse student... kan je terecht bij de Sociale Dienst.
Campus Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 47
9000 Gent
T 09 264 70 72 of 09 264 70 78
socialedienst@ugent.be
Huisvesting
Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire homes
kan je terecht bij de afdeling Huisvesting.
Home Vermeylen
Stalhof 6
9000 Gent
T 09 264 71 00
huisvesting@ugent.be
Taalbegeleiding en -advies
UGent heeft een uitgebreid aanbod begeleiding bij het omgaan met taal zoals voor
het schrijven van een paper of masterproef.
Meer info: ugent.be/taaladvies
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VOLG DE OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN OP:
ugent.be/ps/communicatiewetenschappen
psw.ugent.be

INSCHRIJVEN AAN DE UGENT
Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden en voorinschrijven voor alle
opleidingen van de UGent. Je voorinschrijving moet je daarna ook
online omzetten in een definitieve inschrijving vanaf 1 augustus 2022.
Meer info: ugent.be/inschrijven

Afdeling Studieadvies
Directie Onderwijsaangelegenheden
Campus Ufo, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies

