Starten in februari: bachelor of science in de psychologie
Beste student,
Welkom aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen!
Je staat ongetwijfeld te popelen van ongeduld om te kunnen starten aan de
opleiding. Alvorens je je laat onderdompelen in de wondere wereld van de
psychologie raden we je aan om onderstaande info grondig door te nemen. Ze
biedt namelijk een antwoord op een heleboel vragen die we van studenten
krijgen.
Heb je na het doornemen van deze info toch nog vragen, dan mag je altijd een mailtje sturen naar
psychologie.pp@ugent.be. Heb je echter toch nood aan een face to face gesprek? Geen probleem! Bekijk onze openingsuren
en spring gerust even binnen.

1.

Inschrijving academiejaar 2019-20
1.1. Laattijdige inschrijving (= inschrijven na 30 september)

Je was vorig semester niet ingeschreven aan de UGent? Klik hier voor meer uitleg omtrent de inschrijvingsprocedure.

1.2. Heroriëntering
Je was vorig semester ingeschreven aan de UGent, maar in een andere opleiding? Klik hier voor meer uitleg omtrent de
inschrijvingsprocedure.

2. Soorten trajecten
We onderscheiden twee soorten trajecten:
1-

Modeltraject (MOT)
= het standaardprogramma
= het geeft aan wat de meest logische volgorde is om de opleiding te doorlopen
= in de studiegids staan de programma’s online zoals georganiseerd volgens het modeltraject

2- Geïndividualiseerd traject (GIT)
= er wordt afgeweken van het modeltraject
= de meeste GIT’s ontstaan wanneer de student
 in het voorbije academiejaar niet geslaagd was voor bepaalde vakken, maar toch al één of meerdere vakken
van een hoger modeltrajectjaar wenst op te nemen
 vrijstellingen toegekend krijgt
 op een later moment instroomt in de opleiding (bijv. starters februari)
 …
Zoals je kan lezen, zal je als februaristarter steeds een geïndividualiseerd traject (GIT) volgen. Dat betekent dat je, tijdens
de inschrijving, extra aandacht moet besteden aan jouw curriculum: heb je alle vakken opgenomen die je wou/moest
opnemen?

Stippel jouw traject op voorhand even uit. Welken vakken neem je op in welk academiejaar?
Het overzicht is een “work in progress”, dat wil zeggen dat je jouw planning zal moeten bijsturen op basis
van de door jou behaalde resultaten. Daarenboven zal je, van zodra je met de master start, rekening moeten
houden me de volgtijdelijkheidsvoorwaarden.
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3. Trajectverloop
In ideale omstandigheden zal jouw traject er als volgt uitzien:
academiejaar
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25

Inschrijving
sem 2: bach 1
sem 1: bach 1
sem 2: bach 2
sem 1: bach 2
sem 2: bach 3
sem 1: bach 3
sem 2: ma 1
sem 1: ma 1
sem 2: ma 2
sem 1: ma 2 (jaarvak(ken))
sem 2: ma 2 (jaarvak(ken))

Opgelet: om in academiejaar 2021-22 te kunnen inschrijven voor de vakken van de derde bachelor, zal je op het
einde van academiejaar 2020-21 een afstudeerrichting moeten kiezen en dus een infomoment moeten bijwonen. Dergelijk
infomoment wordt doorgaans op het einde van semester 2 georganiseerd. De communicatie hieromtrent zal via Ufora1
gebeuren. Voor wie niet kan wachten, klik hier.

Opgelet: in academiejaar 2022-23 zal je moeten beslissen of je het jaarvak “Onderzoeksseminarie”/
”Masterproef I” opneemt in jouw curriculum of niet. Je kan er ook voor kiezen om het opleidingsonderdeel pas op te nemen
in academiejaar 2023-24. Weet wel dat er een volgtijdelijkheid ingesteld werd tussen “Onderzoeksseminarie”/”Masterproef
I” (ma 1) en het jaarvak “Masterproef (II)” (ma 2). Je kan je met andere woorden pas inschrijven voor “Masterproef (II)”
(ma 2) als je geslaagd bent voor “Onderzoeksseminarie”/”Masterproef I” (ma 1).
Opgelet: studenten die kiezen voor de afstudeerrichting klinische psychologie worden aangeraden om in het
stagejaar ook het opleidingsonderdeel “Gevallenstudies” (ma 2, sem 2) op te nemen, vermits deze inhoudelijk op elkaar
verder bouwen. In het academiejaar 2020-2021 is er een programmaherziening van 2e master. De naam van het vak zou
hierdoor kunnen wijzigen.

4. Samenstelling curriculum
Academiejaar 2019-20
Als student eerste bachelor ben je verplicht om alle vakken van het tweede semester op te nemen. Enkel voor studenten
met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut kan hiervan afgeweken worden.
Studenten die heroriënteren binnen de UGent hebben tot 28 februari 2020 de mogelijkheid om de vakken van het 1e
semester op te nemen in hun curriculum en hiervan via zelfstudie examen af te leggen in augustus-september. Het
onderwijs- en examenreglement bepaalt dat het om ALLE vakken moet gaan, wat er voor zorgt dat dit geen evidente
keuze is.
Raadpleeg de studiegids 2019-2020 voor meer info omtrent de inhoud van onderstaande opleidingsonderdelen.
Raadpleeg de cursussites op Ufora voor alle praktische informatie omtrent onderstaande opleidingsonderdelen.

1

= officiële digitale leeromgeving van de UGent
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Overzicht opleidingsonderdelen 2e semester
opleidingsonderdeel
Grondslagen v/d psychologie

studiepunten semesterindeling
belangrijke info
5
jaarvak
10/10/19: infosessie omtrent experimenten (zie
Ufora > cursussite > inhoud > lesopnames)

Psychologische functieleer I

5

semester 2

Differentiële psychologie
Methodologie

4
4

semester 2
semester 2

5
3
3
= 29

semester 2
semester 2
semester 2

Fysiologie
Filosofie
Maatschappelijke structuren

Eerst experimenten GvdP afronden en dan pas
starten met experimenten van Psy functieleer I.
Deelnemen aan drie experimenten. Zie Ufora voor
meer uitleg.
/
Er wordt gewerkt met leerpaden (2/20 punten).
Zie Ufora voor meer uitleg.
/
/
/

Academiejaar 2020-21
Jouw inschrijving zal in twee stappen moeten gebeuren:
Stap 1: inschrijving juli/september 2020


Je schrijft je in voor ALLE vakken van bachelor 1, semester 1 ( mogelijke uitzondering: studenten met een bijzonder
statuut of werkstudentenstatuut).
Inschrijven voor vakken van bachelor 2, semester 2 is nog niet mogelijk. Waarom niet? De regel aan onze faculteit
is dat studenten zich mogen inschrijven voor vakken van de tweede bachelor van zodra ze 30 studiepunten credits
verworven hebben in de eerste bachelor. Vermits je in academiejaar 2019-20 slechts 29 studiepunten kon
opnemen, voldoe je niet aan deze regel in juli/september 2020. Van zodra dit wel het geval is, mag je bijkomende
vakken opnemen (zie inschrijving februari 2021).



OPGELET: als je in academiejaar 2019-20 een studierendement hebt van 100%
(= geslaagd voor alle vakken opgenomen in semester 2) dan mag je je in in september 2020 ook inschrijven voor
het jaarvak academische vaardigheden van bachelor 2. Stuur hiervoor een mailtje naar psychologie.pp@ugent.be.
Stap 2: inschrijving februari 2021



Indien je na de examens in januari 2021 minstens 30 studiepunten credits verworven hebt, mag je vakken van
bachelor 2, semester 2 opnemen als je hiervoor nog ruimte hebt in jouw curriculum.
Je kan je curriculum zelf niet aanpassen, dus gelieve een mailtje te sturen naar psychologie.pp@ugent.be. Vergeet
niet te vermelden welke vakken van bachelor 2, semester 2 je wenst op te nemen.
OPGELET: ben je nog niet geslaagd voor alle vakken van bachelor 1, semester 2? Deze moet je verplicht
opnemen (mogelijke uitzondering: studenten met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut).

Academiejaar 2021-22


Je kan jouw inschrijving zelf in orde brengen via Oasis: inschrijven voor bachelor 2, semester 1 en voor bachelor
3, semester 2 (ideale scenario).
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5. Algemene info
5.1. Wie contacteren indien je vragen hebt?
Binnen de opleiding psychologie is er een studie- en trajectbegeleider aanwezig:

Katy Goeminne, studiebegeleider
Opdracht:
 Organiseren workshops/sessies: statistiek, studiemethode, studieplanning,…
 Vakinhoudelijke ondersteuning
 Individuele gesprekken
 Communicatie via Ufora: monitoraat FPPW (HX00003)

Marlies Noerens, trajectbegeleiding
Opdracht:
 Advies over studietraject- en voortgang (GIT, vrijstellingen, combi werken/studeren,
bijzonder statuut,…)
 Advies bij maken van keuzes (contracttypes, afstudeerrichting,
heroriëntering,…)
 Vertrouwelijke gesprekken
Indien je een vraag voor ons hebt, stuur dan een mailtje naar psychologie.pp@ugent.be.



Geef aan in de titel van jouw mail aan wie jouw bericht gericht is.
Formuleer jouw vraag kort en bondig. Indien dat niet mogelijk is, is een face to face gesprek misschien
goed alternatief. Vraag in jouw mail dan ook voor een afspraak (+ formuleer enkele voorstellen).

Indien je inhoudelijke vragen over een cursus hebt, kan je best contact opnemen met de betreffende lesgever. Je kan de
lesgever uiteraard ook aanspreken voor of na een les.
5.2. Locaties waar de lessen doorgaan
De lessen zullen vaak doorgaan in één van volgende gebouwen:
Henri Dunantlaan 2
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Sint-Pietersnieuwstraat 25

Ledeganckstraat 35

5.3. Boeken/cursussen
De boeken van het tweede semester kunnen aangekocht worden bij het VPPK ( = Vlaamse Psychologische en Pedagogische
kring), de studentenvereniging van de faculteit. Meer info omtrent de boekenverkoop kan terugvinden op de
website/facebookpagina van het VPPK.
Je kan er uiteraard ook voor opteren om je boeken rechtstreeks aan te kopen bij Acco, Standaard boekhandel, enzovoort.
Slides, artikels, enzovoort kunnen teruggevonden worden op de cursussite van het betreffende opleidingsonderdeel
(Ufora).
5.4. Lessenrooster
Wil je meer info omtrent het lessenrooster? Klik hier.
5.5. Lesopnames
Voor meer info omtrent lesopnames, zie Ufora > Monitoraat faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen >
Inhoud > Lesopnames > Vakken psychologie.
De eigenlijke lesopnames kan je terugvinden op de cursussite van het opleidingsonderdeel.
Voor semester 2 zijn er lesopnames voor de vakken “Grondslagen van de psychologie”, “Methodologie” en “Fysiologie”.
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5.6. Vrijstellingen
Heb je reeds credits behaald aan de hogeschool/universiteit? Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Klik
dan hier voor meer informatie omtrent het aanvragen van vrijstellingen.
Wacht niet te lang met je aanvraag. Er worden namelijk strikte deadlines gehanteerd:



Vrijstelling voor opleidingsonderdelen van het 1e semester: aanvragen voor 15 november.
Vrijstelling voor opleidingsonderdelen van het 2e semester of jaaropleidingsonderdelen: aanvragen voor 1 maart.

De verwerkingstijd van een aanvraag bedraagt ongeveer 2 à 3 weken. Je hoeft niet ingeschreven te zijn om een aanvraag
in te dienen.
5.7. Examens
Heb je een examengerelateerde vraag? Neem dan zeker een kijkje op onze website. De kans is groot dat jouw vraag reeds
beantwoord werd. Het examenrooster van het tweede semester zal in februari 2020 bekendgemaakt worden.
5.8. Statuten
5.8.1.
Bijzonder statuut
Binnen de universiteit Gent kan er een bijzonder statuut aangevraagd worden op basis van:
-

Functiebeperking
Erkende topsport
Professionele kunstbeoefening
Mandaat
Uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
Student- ondernemer
Anderstaligheid
De faciliteiten die kunnen worden toegekend zijn afhankelijk van het type bijzonder statuut dat je aanvraagt.

Check de deadlines die gekoppeld zijn aan het aanvragen van een bijzonder statuut. Deze kunnen namelijk
verschillen afhankelijk van het type bijzonder statuut.
5.8.2.

Werkstudentenstatuut

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een werkstudentenstatuut kan je hier
terugvinden. Meer info omtrent werken en studeren aan onze faculteit kan hier je hier terugvinden.

ONTHAAL 2e SEMESTER
Voor de studenten die instromen in het 2e semester
wordt op vrijdag 7 februari 2020
een onthaalmoment georganiseerd.
Dit gaat door van 13u tot 15u
in auditorium 1 (H. Dunantlaan 2).

Veel succes!
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