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Eerste jaar bachelor in de BIOLOGIE

2019-2020

• Motivatie ! ?

• Grote zelfstandigheid

• Grotere vrijheid >> zelfdiscipline

• Inspraak van de studenten ! 

Opleidingscommissie Biologie (OCB)

Contact: voorzitter

Prof. Dominique Adriaens - dominique.adriaens@ugent.be

UNIVERSITAIR ONDERWIJS in de Biologie
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• Lessen: grote groepen 

• lessen mogen niet gestoord worden….!

• Practica –werkcolleges: VERPLICHT !

• begeleiding in groepen van 20 à 30 studenten

• Practische info: over ‘eerste lessen’ en practica…

• zie Ufora

• Contact: spreekuren professoren en assistenten 

• (zie berichten ad valvas, of via Ufora)

UNIVERSITAIR ONDERWIJS in de Biologie

Campussen
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• EVALUATIE

• 3 examenperiodes, 2 zittijden

• Verschillende evaluatievormen

• zie Studiegids en ECTS-fiches

• Examenreglement – deliberatie

• beperkte deliberatie enkel in Ba1 !

• Feedback momenten !!!

• contact: Voorzitter examencommissie:

• Prof. Mieke Verbeken - mieke.verbeken@ugent.be

UNIVERSITAIR ONDERWIJS in de Biologie

OPLEIDING in de Biologie

Bachelor in de Biologie (3 jaar) 

en 

Master in de Biologie (2 jaar)

(Engelstalig!)

(biologie s.s. start apart in bachelor... 

maar deels gemeenschappelijke vakken in eerste jaar 

met biochemie/biotechnologie en met chemie)
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Bachelor Programma

Traject Onderwijs

Details: uurrooster 

2019/2020 op 

infosite bach 

Biologie of Oasis

ORGANISATIE VAN DE LESSEN

Dag-excursies
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OASIS – Onderwijs Administratie- en 
Studenten Informatie Systeem

informatie over je inschrijving en je curriculum: 

inschrijvingen, attesten (NMBS, attest van slagen, 

…), curriculum bekijken, examenresultaten 

bekijken, …

https://oasis.ugent.be

(alleen toegang via UGENT-account 

(voornaam.naam@ugent.be))

http://athena.ugent.be/ 

(alleen toegang via UGENT-account (voornaam.naam@ugent.be))

ATHENA – software platform
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ONDERZOEK VAKGROEP BIOLOGIE

http://www.ugent.be/we/biology/nl/onderwijs

deze slides en andere informatie:

Assistenten en proffen (algemene, vakinhoudelijke vragen) 

Beata De Vliegher (studietrajectbegeleider)

Sandra Vangestel (Monitoraat en Onderwijsinnovatie)

STUDIEBEGELEIDING
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Sessie 1: Studiemethode

Wat?

• Wat zijn de verschillen met het secundair onderwijs?

• Hoe verwerk je een cursus tijdens het academiejaar?

• Hoe maak je een goede planning tijdens het academiejaar?

• Concrete tips voor de vakken van het eerste semester

Wanneer?

Opleiding Biologie: 10 oktober, 10u (auditorium A3, campus Sterre, S9)

Sessie 2: Studieplanning naar examens toe

Wat?

• Hoe moet je studeren tijdens de blok?

• Hoe maak je een goede planning tijdens de blok?

• Waarom is het belangrijk om naar de feedback te gaan?

Wanneer?

Alle opleidingen: Maandag 25 november, 18u (auditorium 1, campus Sterre, S2)

Meer info op de Minerva-infosite van het 

monitoraat Wetenschappen
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en andere ...veldkennis

STUDIE- en andere BEGELEIDING

basiswetenschappen

(leren tellen)

netwerken

vergadertechnieken

Welkom tot de koningin 
van de wetenschappen!


