Planning bachelorproef 2020-2021
Procedure
Ter herinnering deze vernieuwing sinds enkele jaren:
Om studenten tijdig te informeren over topics waarrond onderzoek voor de bachelorproef kan
gebeuren, werd de lijst van alle goedgekeurde voorstellen van het voorbije academiejaar
reeds voor het zomerreces 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 rond 20 oktober blijft behouden.
Deze worden goedgekeurd door de OCB in november.
De registratie van onderwerpen voor bachelorproeven 2020-2021 zal ook dit academiejaar via PLATO
verlopen. Meer info volgt tijdig.

Tijdsschema en deadlines
Oktober
November
December

• 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 met een eigen onderwerp moeten vóór 15 oktober een promotor
zoeken en in overleg met hem/haar het onderwerp uitschrijven.
• Indienen onderwerpen door promotoren – deadline 24 oktober
o Voor bachelorproef: duidelijk aanduiden of en door hoeveel studenten
een onderwerp kan gedeeld worden
• Goedkeuring onderwerpen door OC-B – 3 november
• Uitdelen onderwerpen door OC-B aan studenten Ba3 (bachelorproef) enkel voor
studenten die nog geen onderwerp toegekend kregen – 12 november
• Infosessie door onderzoeksgroepen voor studenten Ba3(oproep en ppt’s via
Ufora) – vanaf 12 november
• Keuze onderwerp + motivatie (1 onderwerp per student) geregistreerd door
studenten – deadline 23 november
• Toewijzing onderwerpen en elektronische registratie ervan door de promotor –
deadline 27 november
• Studenten wiens eerste keuze niet werd toegewezen contacteren promotoren
voor alternatief onderwerp, met finale toewijzing alle onderwerpen door
promotoren – deadline 4 december

