
Planning bachelorproef Biologie 2022-2023 
Procedure 
Om studenten tijdig te informeren over het soort onderwerpen bachelorproef die in de opleiding aan 

bod kunnen komen, werd de lijst van alle goedgekeurde voorstellen van het voorbije academiejaar reeds 

voor de start van het academiejaar gecommuniceerd naar studenten 2e bachelor. Dit geeft hen 

voldoende ruimte om al een selectie te maken van onderzoeksgroepen die het sterkst aansluiten bij hun 

interesse, en kunnen ze zich bij de aanvang van het volgend academiejaar al verder informeren bij 

promotoren om hun interesse bij die onderzoeksgroep kenbaar te maken.  

De indiendatum van onderwerpen door promotoren is 24 oktober, welke worden goedgekeurd 

door de OCB eind oktober/begin november. De registratie van de onderwerpen verloopt via PLATO 

(procedure om onderwerpen in te dienen volgt later).  

Stappenplan en deadlines 
• Oproep voor indienen van onderwerpen aan promotoren (promotoren wordt ook gevraagd dit door 

te spelen naar potentiële copromotoren buiten de opleiding en buiten de UGent): 1 oktober 

• Studenten worden opgeroepen om zich te informeren bij onderzoeksgroepen en promotoren voor 

een mogelijk thesisonderwerp. Op die manier wordt de ruimte geboden aan studenten om 

voldoende in overleg te kunnen gaan met promotoren. Op die manier kunnen studenten 

uitvoeriger hun motivatie kenbaar maken aan promotoren, zodat onderwerpen reeds voorafgaand 

toegewezen kunnen worden aan studenten. Dit geeft de promotoren ook de ruimte om te beslissen 

of er nog extra onderwerpen kunnen worden ingediend (met betrekking tot begeleiding in de 

onderzoeksgroep) voor studenten die niet vooraf hun interesse hebben geuit. Studenten 

overleggen met promotoren vóór 15 oktober. 

• Indienen onderwerpen door promotoren tegen ten laatste 24 oktober 

o Voor bachelorproef: duidelijk aanduiden door hoeveel studenten een onderwerp kan 

gedeeld worden (is niet van toepassing voor masterproef!) 

o Indien reeds toegekend aan student, moet dit worden vermeld in Plato 

• Goedkeuring onderwerpen door OCB – 4 november 

• Communicatie onderwerpen door OCB naar studenten Ba3: alle studenten dienen zich te 

registreren voor een onderwerp, ook indien dit reeds aan hen is toegekend (een motivatie is niet 

vereist in dat geval) – 12 november 

• Keuze onderwerp + motivatie: studenten selecteren drie onderwerpen naar keuze en dienen daar 

een motivatie voor in – deadline 23 november. Studenten ontvangen richtlijnen hiervoor via Ufora. 

• Toewijzing onderwerpen door de promotor – deadline 27 november. Promotoren bij wie 

onderwerpen werden geselecteerd, worden hiervoor opgeroepen. 

• Studenten wiens eerste keuze niet werd toegewezen worden opgeroepen om een nieuwe keuze 

te maken uit de resterende onderwerpen – deadline 4 december. Betrokken promotoren 

ontvangen hiervoor een oproep om opnieuw een toekenning te doen. 

  

https://plato.we.ugent.be/dl/?f=plato:data:plato_dr_proefschriften:00006889&n=phd-yannickdesmet.pdf&h=eb81847d14bc89d31ca7972552640ad8


Planning masterproeven 2022-2023 
Procedure 
Om studenten tijdig te informeren over het soort onderwerpen masterproef die in de opleiding aan bod 

kunnen komen, werd de lijst van alle goedgekeurde voorstellen van het voorbije academiejaar reeds 

voor de start van het academiejaar gecommuniceerd naar studenten 3e bachelor. Dit geeft hen 

voldoende ruimte om al een selectie te maken van onderzoeksgroepen die het sterkst aansluiten bij hun 

interesse, en kunnen ze zich bij de aanvang van het volgend academiejaar al verder informeren bij 

promotoren om hun interesse bij die onderzoeksgroep kenbaar te maken.  

De indiendatum van onderwerpen door promotoren is 24 november, welke worden goedgekeurd 

door de OCB eind november/begin december. De registratie van de onderwerpen verloopt via PLATO 

(procedure om onderwerpen in te dienen volgt later).  

Ter herinnering: de onderwerpen masterproef dienen voor de uitwerking van een onderzoeksproposal (PhD project) in master 

1 (in kader van vak “Academic Grant Writing” of “Schrijven van Wetenschappelijke Projecten”), en voor de praktische realisatie 

in master 2 (2023-2024).  

Stappenplan en deadlines 
• Oproep voor indienen van onderwerpen aan promotoren (promotoren wordt ook gevraagd dit door 

te spelen naar potentiële copromotoren buiten de opleiding en buiten de UGent): 1 oktober 

• Studenten worden opgeroepen om zich te informeren bij onderzoeksgroepen en promotoren voor 

een mogelijk thesisonderwerp. Op die manier wordt de ruimte geboden aan studenten om 

voldoende in overleg te kunnen gaan met promotoren. Op die manier kunnen studenten 

uitvoeriger hun motivatie kenbaar maken aan promotoren, zodat onderwerpen reeds voorafgaand 

toegewezen kunnen worden aan studenten. Dit geeft de promotoren ook de ruimte om te beslissen 

of er nog extra onderwerpen kunnen worden ingediend (met betrekking tot begeleiding in de 

onderzoeksgroep) voor studenten die niet vooraf hun interesse hebben geuit. Studenten 

overleggen met promotoren vóór 15 november. 

• Indienen onderwerpen door promotoren tegen ten laatste 24 november 

o Voor masterproef: slechts één student kan toegewezen worden aan één 

thesisonderwerp 

o Indien reeds toegekend aan student, moet dit worden vermeld in Plato 

• Goedkeuring onderwerpen door OCB – 2 december 

• Communicatie onderwerpen door OCB naar studenten Ma1: alle studenten dienen zich te 

registreren voor een onderwerp, ook indien dit reeds aan hen is toegekend (een motivatie is niet 

vereist in dat geval) – 12 december 

• Keuze onderwerp + motivatie: studenten selecteren drie onderwerpen naar keuze en dienen daar 

een motivatie voor in – deadline 4 februari. Studenten ontvangen richtlijnen hiervoor via Ufora. 

• Toewijzing onderwerpen door de promotor – deadline 8 februari. Promotoren bij wie onderwerpen 

werden geselecteerd, worden hiervoor opgeroepen. 

• Studenten wiens eerste keuze niet werd toegewezen worden opgeroepen om een nieuwe keuze 

te maken uit de resterende onderwerpen – deadline 15 februari. Betrokken promotoren ontvangen 

hiervoor een oproep om opnieuw een toekenning te doen. 

 

https://plato.we.ugent.be/dl/?f=plato:data:plato_dr_proefschriften:00006889&n=phd-yannickdesmet.pdf&h=eb81847d14bc89d31ca7972552640ad8

