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Studiegeld: belangrijke opmerking!
De tarieven die in deze lijst worden vermeld (zowel het vast bedrag, het forfaitair
bedrag als de bedragen per opleidingsonderdeel) gelden voor elk contracttype
(diplomacontract, creditcontract). Het vast bedrag en het forfaitair bedrag worden
altijd aangerekend, ook indien slechts één of een aantal opleidingsonderdelen worden
opgenomen.
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I.

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
- POSTGRADUATE STUDIES OF LOGIC, HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 0
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Na het slagen voor een toelatingsproef:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 een diploma van Master
b) opleidingen oude structuur:
 een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
 een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee cycli
-

POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS (1)
POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS (1)
POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS (1)
POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS
(1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING
TAALEN
LETTERKUNDE,
AFSTUDEERRICHTING:
SCANDINAVISTIEK (1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ITALIAANS (1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN (1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: GRIEKS (1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: SPAANS (1)
(de 4 laatst vermelde afstudeerrichtingen kunnen enkel gevolgd worden via een 2delig deeltijds modeltraject)
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: €9,3 per studiepunt1.
1

Onder voorbehoud van goedkeuring van de door AHOVOS voorgestelde bedragen voor de
studiegelden 2014-2015 door het Bestuurscollege.
Het bedrag dat per studiepunt moet worden betaald voor deze PGOP staat gelijk aan het bedrag dat
door niet-beurstariefstudenten per studiepunt zal moeten betaald worden voor opleidingsonderdelen
uit bachelor- en masteropleidingen.
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Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, op voorwaarde dat de gevolgde
afstudeerrichting de taal van de afstudeerrichting van de
postgraduaatsopleiding niet omvat
 Master of Arts in de taal- en letterkunde, op voorwaarde dat de
talenpakketten die gevolgd werden in het curriculum/de afstudeerrichting
van de bachelor- en de masteropleiding de taal van de afstudeerrichting
van de postgraduaatsopleiding niet omvatten (1)
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen, op voorwaarde dat
de binnen de tweedecyclusopleiding gevolgde talenpakketten de taal van
de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding niet omvatten (1)
 Licentiaat in de taal- en letterkunde: Romaanse talen, op voorwaarde dat
de binnen de tweedecyclusopleiding gevolgde talenpakketten de taal van
de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding niet omvatten (1)
 Licentiaat in de taal- en letterkunde: Latijn en Grieks, op voorwaarde dat
de binnen de tweedecyclusopleiding gevolgde talenpakketten de taal van
de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding niet omvatten (1)
- POSTGRADUAATSOPLEIDING TENTOONSTELLING EN BEHEER VAN ACTUELE KUNST
(GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UNIVERSITEIT GENT – HOGESCHOOL GENT)
Omvang: 48 stp.
Studiegeld: € 1 000
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
Opmerking: Voor de opleiding Tentoonstelling en beheer van actuele kunst kan enkel
ingeschreven worden aan de Hogeschool Gent.
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 een diploma van Master
b) opleidingen oude structuur:
 een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
 een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee cycli
- POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
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Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: €61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel:
 de opleidingsonderdelen tolkvorming (Techniek en technologie - Theorie en
deontologie van het tolken - EU Law, Institutions and Languages): € 50 voor elk
OO.
 Nederlands voor conferentietolken: € 100
 de opleidingsonderdelen ‘Consecutief tolken’: € 200 voor elk OO
 de opleidingsonderdelen ‘Simultaan tolken’: € 400 voor elk OO
Wie het volledige opleidingsprogramma opneemt, betaalt dus: €61,90 + € 2050.
Opmerkingen:
 contracttypes: de opleiding kan gevolgd worden via diplomacontract en via
creditcontract
 taalvoorwaarden: vereist taalniveau Nederlands: 0
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Arts in het tolken
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat-tolk
2. Na het slagen voor een toelatingsproef:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Een diploma van master
b) opleidingen oude structuur:
 Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
- POSTGRADUATE STUDIES DUTCH AND TRANSLATION
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 150
3. Bedrag per opleidingsonderdeel:
 de opleidingsonderdelen Dutch as a Foreign Language: € 140 voor elk OO.
 de andere algemene opleidingsonderdelen: € 50 voor elk OO
 keuzeopleidingsonderdelen: € 0
Wie het volledige opleidingsprogramma opneemt, betaalt dus: vast bedrag + € 1060.
Opmerkingen:
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contracttypes: de opleiding kan gevolgd worden via diplomacontract en via
creditcontract
taalvoorwaarden: vereist taalniveau Engels: B2

Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Na toelating
Deze opleiding is enkel toegankelijk voor studenten die een diploma van bachelor of master
in een talenrichting behaalden en een positief advies kregen van de vakgroep.
- POSTGRADUATE PROGRAM IN AMERICAN STUDIES (4) (UITDOVEND)
(Studenten die in het academiejaar 2012-2013 voor deze opleiding waren
ingeschreven, kunnen zich in de academiejaren 2013-2014 en 2014-2015 opnieuw voor
de opleiding inschrijven met het oog op het behalen van het getuigschrift. In het
academiejaar 2014-2015 kunnen er voor de laatste maal getuigschriften voor deze
postgraduaatsopleiding worden afgeleverd.)
Omvang: 60 stp.
Als studiegeld wordt de studenten die zich voor de opleiding herinschrijven hetzelfde
studiegeld gevorderd als van kracht in 2012-2013, met dien verstande dat het ‘vast bedrag’
geïndexeerd wordt conform de studiegeldbedragen die door de VLIR voor het AJ 2014-2015
zijn voorgesteld:
 Vast bedrag: € 61,90
 Forfaitair bedrag voor de opleiding: €0
 Bedrag per opleidingsonderdeel:
Studenten uit EER-landen en uit door OESO
erkende ontwikkelingslanden

€20 per studiepunt

Studenten uit niet-EER-landen (behalve deze uit
door OESO erkende ontwikkelingslanden)

€40 per studiepunt

Voor studenten uit EER-landen en uit door OESO erkende ontwikkelingslanden komt een
‘voltijdse’ inschrijving dus neer op een totaal studiegeld van €1261,90; voor niet-EERstudenten (andere dan uit door OESO erkende ontwikkelingslanden) kost een voltijdse
inschrijving in totaal €2461,90.
Onderwijstaal: Engels
- POSTGRADUAATSOPLEIDING COMPLEMENTAIRE INTERNATIONALE STUDIES TOEGEPASTE
TAALKUNDE
Omvang: 60 stp.
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Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 540
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 0.
Opmerking:
 contracttypes: de opleiding kan enkel via diplomacontract worden gevolgd in voltijds
modeltraject; het opnemen van opleidingsonderdelen via creditcontract is niet
toegestaan.
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Na toelating (*):
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Arts in de meertalige communicatie
 Master of Arts in het tolken
 Master of Arts in het vertalen
(*) Deze opleiding is enkel toegankelijk voor studenten die het diploma behaalden aan
HoGent of UGent en die ten hoogste één jaar afgestudeerd zijn, op voorwaarde dat zij
een positief advies ontvingen van de vakgroep. Deze opleiding impliceert buitenlandse
studentenmobiliteit.
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II.

FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID

- POSTGRADUAATSOPLEIDING HET DRUGSFENOMEEN: THEORIE EN PRAKTIJK (2)
(interfacultair: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen)
Niet toegankelijk voor nieuwe instroom in 2014-2015.
Omvang: 63 stp.
Studiegeld:
Niet van toepassing (geen inschrijvingen in 2014-2015).
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Bachelor of Laws in de rechten
 Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
 Bachelor of Science in de geneeskunde
 Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen
 Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen
 Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 Bachelor of Science in de tandheelkunde
 Bachelor of Science in de psychologie
 Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen
 Bachelor of Science in de agogische wetenschappen
 Bachelor of Science in de onderwijskunde
 Bachelor of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
 Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen
 Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen
 Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
 Bachelor of Science in de sociologie
 Bachelor of Science in de ergotherapie
 Bachelor of Science in de logopedie en audiologie
 Bachelor in de podologie
 Bachelor in de verpleegkunde
 Bachelor in de vroedkunde
 Bachelor in de kinesitherapie
 Bachelor in de medische beeldvorming
 Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
 Bachelor in de voedings- en dieetleer
 Bachelor in de toegepaste psychologie
 Bachelor in de orthopedagogie
 Bachelor in het sociaal werk
 Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie
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Bachelor of Science in de biologie
Bachelor of Science in de chemie
Master of Science in de kinesitherapie
Master of Laws in de rechten
Master of Science in de criminologische wetenschappen
Master of Medicine in de geneeskunde
Master of Science in de biomedische wetenschappen
Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen
 Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 Master of Science in de tandheelkunde
 Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
 Master of Science in de voedings- en gezondheidswetenschappen
 Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde
 Master of Science in de psychologie
 Master of Science in de pedagogische wetenschappen
 Master of Science in de agogische wetenschappen
 Master of Science in de sociale en culturele antropologie
 Master of Science in de onderwijskunde
 Master of Science in de educatieve studies
 Master of Science in het sociaal werk
 Master of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
 Master of Science in de farmaceutische zorg
 Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling
 Master of Science in de communicatiewetenschappen
 Master of Science in de politieke wetenschappen
 Master of Science in de sociologie
 Master of Science in het overheidsmanagement
 Master of Science in het management voor overheidsorganisaties
 Master of Science in het e-management
 Master of Science in de informatie- en bibliotheekwetenschappen
 Master of Science in het vrouwenstudies
 Master of Science in de politieke communicatie
 Master of Science in de EU-studies
 Master of Science in de biochemie en de biotechnologie
 Master of Science in de biologie
 Master of Science in de chemie
b) opleidingen oude structuur:
 Gegradueerde in ergotherapie
 Gegradueerde in logopedie
 Gegradueerde in audiologie
 Gegradueerde in podologie
 Gegradueerde in medische beeldvorming
 Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
 Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
 Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
 Gegradueerde assistent in de psychologie
 Gegradueerde in orthopedagogie
 Maatschappelijk assistent
 Vroedvrouw
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 Verple(e)g(st)er
 Licentiaat in de rechten
 Licentiaat in de criminologische wetenschappen
 Arts
 Licentiaat in de biomedische wetenschappen
 Licentiaat in de logopedie en de audiologie
 Licentiaat in de lichamelijke opvoeding
 Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 Tandarts
 Licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen
 Licentiaat in de psychologie
 Licentiaat in de pedagogische wetenschappen
 Licentiaat in de sociale en culturele antropologie
 Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
 Apotheker
 Licentiaat in de communicatiewetenschappen
 Licentiaat in de politieke wetenschappen
 Licentiaat in de sociologie
 Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen
 Licentiaat in de biochemie
 Licentiaat in de biotechnologie
 Licentiaat in de biologie
 Licentiaat in de scheikunde
2. Mits het met succes voltooien van een toelatingsproef:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 een niet sub 1 vermeld diploma van Master
 een niet sub 1 vermeld academisch gericht bachelordiploma
 een niet sub 1 vermeld professioneel gericht bachelordiploma
b) opleidingen oude structuur:
 een niet sub 1 vermeld diploma van een academische opleiding van de
tweede cyclus
 een niet sub 1 vermeld diploma van het hoger onderwijs van twee cycli
 een niet sub 1 vermeld diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
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III.

FACULTEIT WETENSCHAPPEN

- POSTGRADUATE STUDIES IN BIOSAFETY IN PLANT BIOTECHNOLOGY
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 45
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 80
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
Met toelatingsbrief van de faculteit en mits houder te zijn van één van de
ondervermelde diploma’s:
Er worden per academiejaar ten hoogste 25 studenten tot de opleiding toegelaten. De
selectie geschiedt op basis van het curriculum vitae van de kandidaat-student en houdt
rekening met de professionele relatie van de student tot aspecten van bioveiligheid.
Houders van ondervermelde diploma’s komen in aanmerking:
1. Op basis van CV/dossier:
Houders van:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de biologie
 Master of Science in de chemie
 Master of Science in de biochemie en de biotechnologie
 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
 Master of Medicine in de geneeskunde
 Master of Laws in de rechten
 Masterdiploma’s met een kwalificatie gelijkaardig aan bovenvermelde, niet
uitgereikt door de Universiteit Gent
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat in de biologie
 Licentiaat in de scheikunde
 Licentiaat in de biotechnologie
 Licentiaat in de biochemie
 Bio-ingenieur (alle)
 Arts
 Licentiaat in de rechten
- POSTGRADUATE STUDIES IN WEATHER AND CLIMATE MODELING (GEWIJZIGD)
Omvang: 33 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
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1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: aantal studiepunten vermenigvuldigd met € 15,60
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de wiskunde
 Master of Science in de fysica en de sterrenkunde
 Master of Science in de sterrenkunde
 Master of Science in de fysica
 Master of Science in de geologie
 Master of Science in de geografie
 Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen (alle)
 Master of Science in Engineering (alle)
 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
 Master of Science in de wiskundige informatica
 Master of Science in de statistiek
 Master of Science in de chemie
 Master of Science in de aardobservatie
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat in de wiskunde
 Licentiaat in de natuurkunde
 Licentiaat in de geologie
 Licentiaat in de geografie
 Burgerlijk ingenieur (alle diploma’s)
 Burgerlijk ingenieur-architect
 Bio-ingenieur (alle diploma’s)
 Licentiaat in de informatica
 Een diploma van de specialisatieopleiding ‘Statistics’
 Licentiaat in de scheikunde
2. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en
bekwaamheid van de kandidaat om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest, …):
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de biochemie en de biotechnologie
 Master of Science in de biologie
 Master of Science in de mariene en lacustriene wetenschappen
 Master of Science in Nematology
 Master of Science in de industriële wetenschappen (alle)
 Master of Science in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen
 Master of Science in Ecological and Marine Management
 Master of Science in Environmental Sanitation
 Master of Science in Physical Land Resources
 Master of Science in Statistical Data Analysis
 Een diploma van een andere masteropleiding aansluitend bij een
bacheloropleiding
b) opleidingen oude structuur:
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Licentiaat in de biochemie
Licentiaat in de biotechnologie
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van mariene en lacustriene
wetenschappen
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van nematologie
Industrieel ingenieur (alle)
Een diploma van de specialisatieopleiding ‘Ecological Marine Management’
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van milieusanering
Een ander diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Een ander diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee
cycli

- POSTGRADUATE HYDROGRAPHY B (GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UGENT – HOGERE
ZEEVAARTSCHOOL)
(De studenten schrijven zich voor deze opleiding in aan de Hogere Zeevaartschool.)
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
1. Vast bedrag + forfaitair bedrag: € 250
2. Bedrag per studiepunt: aantal studiepunten vermenigvuldigd met € 100
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest, …):
 houders van een bachelordiploma of equivalent;
 ook kandidaten zonder bachelordiploma die op basis van een relevante lange
beroepservaring menen in aanmerking te komen, kunnen een aanvraag
indienen.
- POSTGRADUATE HYDROGRAPHY A (GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UGENT – HOGERE
ZEEVAARTSCHOOL) (2)
(niet toegankelijk voor nieuwe instroom in academiejaar 2014-2015)
(De studenten schrijven zich voor deze opleiding in aan de Hogere Zeevaartschool.)
Omvang: 120 stp.
Studiegeld:
niet van toepassing (geen inschrijvingen in 2014-2015)
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest, …):
p.13




houders van een bachelordiploma of equivalent die tevens beschikken over
het postgraduaatsgetuigschrift Hydrography B;
ook houders van het postgraduaatsgetuigschrift Hydrography B die zonder
bachelordiploma maar op basis van een relevante lange beroepservaring
menen in aanmerking te komen, kunnen een aanvraag indienen.

p.14

IV.

FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

- POSTGRADUAATSOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE
Omvang: 40 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 70 per studiepunt
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Met toelatingsbrief faculteit:
a) Opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de gespecialiseerde revalidatiewetenschappen en de
kinesitherapie, afstudeerrichting: musculoskeletale kinesitherapie
 Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie,
afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale
aandoeningen
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, optie:
orthopedische revalidatie
 Licentie in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, optie:
musculoskeletale revalidatie
- POSTGRADUAATSOPLEIDING RADIOPROTECTIE (GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR
UNIVERSITEIT GENT – UNIVERSITEIT ANTWERPEN – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL –
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN)
(inschrijven kan aan elke partneruniversiteit)
Omvang: 30 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag postgraduaatsopleiding: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel:
voor de algemene opleidingsonderdelen (4 stp.)
voor de stage (6 stp.)

€58,24
€87,36

Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
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houders een diploma van Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde en
van het getuigschrift van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde of van
de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde deel 2
Opmerking:
Studenten die nog niet over deze beide certificeringsdocumenten beschikken, maar
houder zijn van het diploma van Arts en die kunnen aantonen dat zij ingeschreven zijn
voor de interuniversitaire master-na-masteropleiding Master of Science in de
arbeidsgeneeskunde of voor de interuniversitaire opleiding Permanente vorming
Arbeidsgeneeskunde, kunnen zich op vertoon van dit diploma en een toelatingsbrief
tevens inschrijven voor de postgraduaatsopleiding. Deze studenten zijn als het ware
ingeschreven via een ‘geïndividualiseerd traject’; zij kunnen het getuigschrift voor de
postgraduaatsopleiding pas behalen als ze beschikken over beide bovengenoemde
certificeringsdocumenten.

b)

opleidingen oude structuur:
 houders van een diploma van Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies
van arbeidsgeneeskunde en van het getuigschrift van de Permanente vorming
Arbeidsgeneeskunde of van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde
deel 2
Opmerking:
Studenten die nog niet over deze beide certificeringsdocumenten beschikken, maar
houder zijn van het diploma van Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van
arbeidsgeneeskunde en die kunnen aantonen dat zij ingeschreven zijn voor de
interuniversitaire opleiding Permanente vorming in de arbeidsgeneeskunde, kunnen
op vertoon van dit diploma en een toelatingsbrief van de faculteit tevens inschrijven
voor de postgraduaatsopleiding. Deze studenten zijn als het ware ingeschreven in een
‘geïndividualiseerd traject’; zij kunnen het getuigschrift voor de postgraduaatsopleiding
pas behalen als ze beschikken over beide bovengenoemde certificeringsdocumenten.

2. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest,…)
 houders van een diploma van master
3. Enkel voor inschrijving voor afzonderlijke opleidingsonderdelen via
creditcontract: Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid
en de bekwaamheid van de student om de betrokken opleidingsonderdelen te
volgen:
 houders van een diploma van master
Opmerking:
Deze studenten kunnen het getuigschrift van de postgraduaatsopleiding niet behalen.
Zij zullen ook geen toelating krijgen voor het afleggen van alle opleidingsonderdelen.
Indien zij toch alle creditbewijzen zouden verzamelen, kunnen zij het getuigschrift
enkel behalen als ze ondertussen ook houder zijn van het diploma van Master of
Science in de arbeidsgeneeskunde en van het getuigschrift van de Permanente
vorming arbeidsgeneeskunde of van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde
deel 2.

- POSTGRADUATE STUDIES IN ORAL IMPLANTOLOGY
Omvang: 23 stp., gespreid over twee jaren.
Studiegeld:
Jaar 1:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
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1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 1000
Jaar 2:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: Klinische stage II: € 4500,00; Paper
Patiëntenbehandeling: € 450,00
Indien een student geen credit verwierf voor het opleidingsonderdeel Klinische stage II, dan
betaalt de student bij herinschrijving voor dat opleidingsonderdeel het verminderde
studiegeld van 1000 euro (inclusief het vast bedrag).
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Met toelatingsbrief van de faculteit:
Er wordt per academiejaar slechts een beperkt aantal studenten tot de opleiding
toegelaten. De selectie geschiedt op basis van een persoonlijk interview en van het
curriculum vitae van de kandidaat-student.
Houders van ondervermelde diploma’s komen in aanmerking, op voorwaarde dat zij
tevens beschikken over praktijkervaring:
2. Op basis van persoonlijk interview en van curriculum vitae:
Houders van:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de tandheelkunde
b) opleidingen oude structuur:
 Tandarts
- POSTGRADUAATSOPLEIDING BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN ALGEMEEN TANDARTS
(GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UNIVERSITEIT GENT – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN) (GEWIJZIGD)
(inschrijven kan aan elke partneruniversiteit)
Omvang: 60 stp. (enkel voltijds, tenzij de bevoegde erkenningscommissie uitzonderlijk en
door een met redenen omkleed advies een gedeeltelijke afwijking van deze regel toestaat,
waardoor echter de totale duur van de opleiding niet mag ingekort worden)
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 228
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 0
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
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1. Rechtstreeks:
Houders van een diploma van:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de tandheelkunde
b) opleidingen oude structuur:
 Tandarts
- POSTGRADUAATSOPLEIDING STOMATHERAPIE EN WONDZORG (GEZAMENLIJK INGERICHT
DOOR UGENT- HOGENT- HOWEST – AHS)
(inschrijven aan Arteveldehogeschool)
Omvang: 30 stp. (enkel via driedelig modeltraject)
Studiegeld: € 1920 (+ administratiekost Arteveldehogeschool)
Inschrijving kan ook per opleidingsonderdeel, voor details: raadpleeg Arteveldehogeschool.
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
Houders van een diploma van bachelor en van master die erkenning geven tot het uitvoeren
van wondzorg. Geïnteresseerden die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen na
bekwaamheidsonderzoek door de stuurgroep inschrijven voor één of meer
opleidingsonderdelen mits voorleggen van een toelatingsbrief.
- POSTGRADUAATSOPLEIDING DESKUNDIGE IN DE MEDISCHE STRALINGSFYSICA (GEWIJZIGD)
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 8 per studiepunt
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
Houders van het diploma van Master of Science in de Biomedische wetenschappen op
voorwaarde dat het gevolgde curriculum de major ‘medische stralingswetenschappen’
omvat, of het diploma van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische
ingenieurstechnieken of het diploma van Master of Science in Biomedical Engineering.
- POSTGRADUAATSOPLEIDING
PEDIATRISCHE
REVALIDATIE
BIJ
NEUROLOGISCHE
AANDOENINGEN (GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UNIVERSITEIT GENT – KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT LEUVEN)
(in het AJ 2014-2015 schrijven studenten zich in aan UGent; herinschrijvingen
gebeuren aan KU Leuven)
Omvang: 30 stp.
Studiegeld:
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1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 131 per studiepunt
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest, ...)
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 Master of Science in de kinesitherapie
 Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 Bachelor in de logopedie en de audiologie (bachelordiploma in het professioneel
onderwijs)
 Bachelor in de ergotherapie
b) opleidingen oude structuur:
 Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 Licentiaat in de kinesitherapie
 Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie
 Gegradueerde in de kinesitherapie
 Gegradueerde in logopedie
 Gegradueerde in audiologie
 Gegradueerde in ergotherapie
- POSTGRADUATE STUDIES IN ORAL HEALTH SCIENCES (GEWIJZIGD)
Omvang: 32 stp.
Studiegeld:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 312,5 per studiepunt
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Met toelatingsbrief faculteit:
Houders van:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de tandheelkunde
b) opleidingen oude structuur:
 Tandarts
-

POSTGRADUATE STUDIES IN ALGOLOGY (GEZAMENLIJK AANGEBODEN DOOR UNIVERSITEIT
GENT - UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN UNIVERSITÉ DE LIÈGE - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
LOUVAIN - UNIVERSITEIT ANTWERPEN (3)

Omvang: 40 stp. – de opleiding moet over twee academiejaren gespreid worden afgelegd.
p.19

Studiegeld:
Bedragen te betalen per academiejaar:
1. Vast bedrag: €61,90
2. Forfaitair bedrag: €2188,10
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: €0
Aan studenten met vrijstellingen zal in bepaalde gevallen een korting worden toegestaan
(met name een korting van €500 bij vrijstelling voor ‘Advanced Studies in Algology, Part 1’ en
een korting van €250 voor de beide opleidingsonderdelen ‘Clinical Pain Internship’ samen.
Met de opleidingsverantwoordelijken is afgesproken dat studenten die dergelijke kortingen
genieten, dit aan DOWA zullen kenbaar maken bij het ingeven van de goedgekeurde
inschrijvingsaanvraag in OASIS.
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid
van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek, gesprek,
geschiktheidstest, ...) (*):
Houders van één van de volgende diploma’s van de Vlaamse Gemeenschap:
 Master of Medicine in de geneeskunde, op voorwaarde dat de betrokkene
ingeschreven is in de masteropleiding Master of Medicine in de specialistische
geneeskunde
 Master of Medicine in de geneeskunde, op voorwaarde dat de betrokkene tevens
beschikt over een een erkend stageplan dat goedgekeurd is door het Ministerie van
Volksgezondheid, dienst geneeskundepraktijk, conform het betrokken KB van 1999.
 Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
Houders van één van de volgende diploma’s van de franstalige Gemeenschap:
 Master en Médecine, op voorwaarde dat de betrokkene ingeschreven is voor een
‘programme de spécialisation (hors médecine générale)’
 Diplôme de spécialiste (sauf médecine générale)

(*) Voor deze opleiding geldt een minimum van 20 en een maximum van 40 studenten. De
screening van de kandidaat-studenten gebeurt door KU Leuven (coördinerende instelling), die de
toelatingen verleent. Bij specialisten-in-opleiding wordt voorrang gegeven aan assistenten die op
het moment van kandidaatsstelling voor de postgraduaatsopleiding in het laatste of voorlaatste
jaar van hun specialisatie zitten. Pas wanneer het zeker is dat er voldoende studenten zijn om de
opleiding in het betrokken academiejaar in te richten, kunnen de studenten die een toelating
hebben bekomen zich gaan inschrijven aan één van de inrichtende universiteiten. Aan UGent
worden de toelatingen als goedgekeurde inschrijvingsaanvraag ingegeven in het OASIS-systeem;
de betrokken studenten bieden zich aan met hun diploma en/of inschrijvingsbewijs zoals vermeld
in de toelatingsvoorwaarden.

Het getuigschrift van de postgraduaatsopleiding kan reeds behaald worden voordat de
student het diploma van Master of Medicine in de specialistische geneeskunde of het
Diplôme de spécialiste (sauf médecine générale) behaalt.
Voor deze postgraduaatsopleiding gelden afwijkende taalvoorwaarden:


Niveau Engels = 0
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Niveau Nederlands = 0

De student moet een goede kennis hebben van het Engels, dat de officiële voertaal is voor
de opleiding. Er wordt echter geen taalbewijs gevraagd: de student oordeelt zelf of hij aan
deze vereiste meen te voldoen.
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V.

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR

- POSTGRADUATE STUDIES IN FIRE SAFETY ENGINEERING (GEWIJZIGD)
Deze opleiding kan enkel gevolgd worden via een tweedelig modeltraject.
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: gelijk aan het normale inschrijvingsgeld voor reguliere voltijdse
manaba-studenten
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 400 voor opleidingsonderdelen van 3
studiepunten, € 800 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 2000 voor de
scriptie
Het surplusbedrag voor een opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat
opleidingsonderdeel een tweede maal in het curriculum wordt opgenomen. Studenten die er
niet in slagen de opleiding binnen de voorziene termijn van twee academiejaren af te
werken, wordt bovendien het forfaitair bedrag voor inschrijving voor de opleiding
kwijtgescholden bij een derde inschrijving.
Onderwijstaal: Engels
Toelatingsvoorwaarden:
1. Rechtstreeks:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek
 Master of Science in Electromechanical Engineering
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
 Master of Science in Chemical Engineering
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
 Master of Science in Sustainable Materials Engineering
 Master of Science in Textile Engineering
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
 Master of Science in Civil Engineering
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
 Master of Science in Engineering Physics
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
 Master of Science in Electrical Engineering
b) opleidingen oude structuur:
 Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur
 Burgerlijk scheikundig ingenieur
 Burgerlijk materiaalkundig ingenieur
 Burgerlijk textielingenieur
 Burgerlijk bouwkundig ingenieur
 Burgerlijk ingenieur-architect
 Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur
 Burgerlijk natuurkundig ingenieur
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2. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en
bekwaamheid van de kandidaat om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidstest, …):
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Een niet sub 1 vermeld diploma van Master of Science in de
ingenieurswetenschappen
 Een niet sub 1 vermeld diploma van Master of Science in Engineering
 Master of Science in de industriële wetenschappen (alle)
 Master of Science in de architectuur
 Bachelor of Science in Engineering werktuigbouwkunde – specialisatie Fire
Safety Engineering
b) opleidingen oude structuur:
 Een niet sub 1 vermeld diploma van ‘Burgerlijk ingenieur’
 Industrieel ingenieur (alle)
 Architect
- POSTGRADUAATSOPLEIDING INDUSTRIEEL BEHEER (GEWIJZIGD)
Deze opleiding kan enkel gevolg worden via een tweedelig en via een driedelig
modeltraject (niet voltijds).
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 0
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden
1. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossieronderzoek,
gesprek, geschiktheidsattest, …)
Houders van de volgende diploma’s komen in aanmerking, op voorwaarde dat zij tevens
beschikken over minstens drie jaar werkervaring:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 Alle diploma’s ‘Master of Science in de ingenieurswetenschappen’
 Alle diploma’s ‘Master of Science in Engineering’
 Alle diploma’s ‘Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen’
 Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur
 Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur in de beleidsinformatica
 Alle diploma’s ‘Master of Science in de industriële wetenschappen’
 Alle diploma’s ‘Master of Science in de biowetenschappen’
 Andere diploma’s van masteropleidingen
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VI.

b) opleidingen oude structuur:
Burgerlijk ingenieur (alle)
Burgerlijk ingenieur-architect
Bio-ingenieur
Handelsingenieur (academisch diploma)
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Industrieel ingenieur (alle)
Een ander diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Een ander diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee cycli

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

- POSTGRADUAATSOPLEIDING SOCIAL PROFIT EN PUBLIEK MANAGEMENT
Omvang: 30 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 115 per studiepunt, met uitzondering van het OO
‘Sociale vaardigheden en besluitvorming’ waarvoor het studiegeld €510 bedraagt
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Na beoordeling van het dossier:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 een diploma van bachelor in het professioneel onderwijs
 een diploma van bachelor in het academisch onderwijs
 een diploma van master
b) opleidingen oude structuur:
 een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
 een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee cycli
 een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
- POSTGRADUAATSOPLEIDING CULTUUR- EN KUNSTMANAGEMENT
Omvang: 20 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: € 115 per studiepunt, met uitzondering van het OO
‘Sociale vaardigheden en besluitvorming’ waarvoor het studiegeld €510 bedraagt
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
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1 Na beoordeling van het dossier:
a) opleidingen nieuwe structuur:
 een diploma van bachelor in het professioneel onderwijs
 een diploma van bachelor in het academisch onderwijs
 een diploma van master
b) opleidingen oude structuur:
 een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
 een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van twee cycli
 een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
- POSTGRADUAATSOPLEIDING
MANAGEMENT

COMPLEMENTAIRE

INTERNATIONALE

STUDIES

IN

Omvang: 30 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: €9,3 per studiepunt2.
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Na beoordeling van het dossier:
 Master of Science in de handelswetenschappen
 Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
 Master of Science in de economische wetenschappen
 Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen
 Master of Science in toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

VII.

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR EN
FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN

- POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS (GEZAMENLIJK INGERICHT
DOOR UGENT – KU LEUVEN – UA – VUB – UHASSELT) (GEWIJZIGD)
Omvang: 60 stp.
Studiegeld:
Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
1. Vast bedrag: € 61,90
2

Onder voorbehoud van goedkeuring van de door AHOVOS voorgestelde bedragen voor de
studiegelden 2014-2015 door het Bestuurscollege.
Het bedrag dat per studiepunt moet worden betaald voor deze PGOP staat gelijk aan het bedrag dat
door niet-beurstariefstudenten per studiepunt zal moeten betaald worden voor opleidingsonderdelen
uit bachelor- en masteropleidingen.
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2. Forfaitair bedrag: € 0
3. Bedrag per opleidingsonderdeel: €9,3 per studiepunt3.
Onderwijstaal: Nederlands
Toelatingsvoorwaarden:
1. Mits selectie na kandidaatsstelling:
 Master of Science in de biowetenschappen (alle)
 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
 Master of Science in de industriële wetenschappen (alle)
 Master of Science in de ingenieurswetenschappen (alle)
 Master of Science in Engineering (alle)
Studenten die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:





de betrokkene voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot één van bovenstaande
masteropleidingen;
de betrokkene moet nog maximaal zeven studiepunten uit een bacheloropleiding,
schakel- of voorbereidingsprogramma afleggen om aan de toelatingsvoorwaarden
voor één van bovenstaande masteropleidingen te voldoen;
de betrokkene moet nog maximaal twaalf studiepunten uit een bacheloropleiding
afleggen om aan de toelatingsvoorwaarden tot één van bovenstaande
masteropleidingen te voldoen en heeft in het vorige academiejaar in die
bacheloropleiding een studie-efficiëntie van minimum 80%.

kunnen tevens geselecteerd worden en toelating krijgen de opleiding aan te vatten, maar het
getuigschrift kan pas behaald worden na het slagen voor het betrokken masterdiploma Deze
studenten moeten, indien ze geselecteerd zijn, bij inschrijving de nodige bewijzen voorleggen
om aan te tonen dat ze voldoen aan deze voorwaarden (diploma’s en/of
inschrijvingsbewijzen).

3

Onder voorbehoud van goedkeuring van de door AHOVOS voorgestelde bedragen voor de
studiegelden 2014-2015 door het Bestuurscollege.
Het bedrag dat per studiepunt moet worden betaald voor deze PGOP staat gelijk aan het bedrag dat
door niet-beurstariefstudenten per studiepunt zal moeten betaald worden voor opleidingsonderdelen
uit bachelor- en masteropleidingen.
p.26

EINDBEMERKINGEN
BIJ
DE
LIJST
VAN
DE
POSTGRADUAATSOPLEIDINGEN DIE TIJDENS HET ACADEMIEJAAR 20142015 DOOR DE UNIVERSITEIT GENT ZULLEN WORDEN INGERICHT:
1. Voor deze toelating dienen de studenten hun diploma(’s), vergezeld van het (/de)
diplomasupplement(en), voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of de vereiste
optie, major, minor of het vereiste vakkenpakket deel uitmaakt van het gevolgde curriculum
(diplomasupplement). Zo dit het geval is, verleent de faculteit de betrokken studenten via het
studentenadministratiesysteem OASIS de bevestiging dat zij aan deze vereiste voldoen.
Zodra deze bevestiging via OASIS is verleend, kunnen de studenten zich via het
herinschrijvingspakket van OASIS voor de opleiding inschrijven (herinschrijvende UGentstudenten) of zich persoonlijk met de vereiste documenten komen aanbieden voor
inschrijving op het Ufo (nieuwe of onderbrekende UGent-studenten).
2. PGOP’s die worden ‘bevroren’ (dit wil zeggen dat er zich in de betrokken academiejaren
geen nieuwe studenten voor deze opleidingen kunnen inschrijven):
- Postgraduaatsopleiding Het drugsfenomeen: theorie en praktijk
- Postgraduate Hydrography A
3. PGOP’s die nieuw zijn m.i.v. 2014-2015:
- Postgraduate Studies in Algology (interuniversitair: UGent, ULB, KU Leuven, ULg,
VUB, UCL, UA)
- Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk ingericht door
UGent – KU Leuven – UA – VUB – Uhasselt)
4. PGOP’s die afgeschaft zijn:
- Postgraduate Program in American Studies: afgeschaft sedert 2013-2014;
uitdovend tot en met 2014-2015
- Postgraduaatsopleiding Orale implantologie: geen herinschrijvingen meer (is
vervangen door de Engelstalige opleiding Postgraduate Studies in Oral
Implantology)
5. PGOP’s waarvan de toelatingsvoorwaarden gewijzigd vanaf 2014-2015:
- Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
(interuniversitair: UGent – KU Leuven)
- Postgraduate Studies in Oral Health Sciences
- Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
- Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering
- Postgraduaatsopleiding Industrieel beheer
- Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica
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