REGELGEVING CURRICULUMCOMMISSIE BIOLOGIE
ACADEMIEJAAR 2022-2023
Als je curriculum afwijkt van het modeltraject zoals dat in de studiegids is opgegeven (= Mt1; gewoonlijk 60 studiepunten per
academiejaar) volg je een geïndividualiseerd traject of kortweg een GIT.
Een GIT geeft je de mogelijkheid opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajectjaren op te nemen. Daar zijn een paar
regels en richtlijnen aan verbonden. Lees deze richtlijnen goed door vooraleer je je programma in voorstel brengt.

Algemene GIT-regels


Lees hier de algemene regels, die vooral van belang zijn voor studenten die nog vakken in 1ba te volgen hebben, en voor
bachelorstudenten die vakken uit de master willen opnemen.

GIT-regels specifiek voor de opleiding Biologie


Er worden maximum 70 studiepunten opgenomen per academiejaar.



Het is jouw verantwoordelijkheid om je opleidingsonderdelen zodanig te kiezen dat er geen overlap is van B- of C-uren,
m.a.w. je kan nog geen opleidingsonderdeel opnemen in een volgend modeltrajectjaar waaraan B- of C-uren zijn
verbonden op dagen waarop je nog andere B- of C-uren moet meevolgen in je lagere modeltrajectjaar.



De opleidingsonderdelen “Wetenschappelijke methode en bachelorproef” en “Veldbiologisch onderzoek” (uit het 3de
modeltrajectjaar in de bachelor-opleiding) kunnen pas worden opgenomen in het academiejaar waarin er kan worden
afgestudeerd in de bacheloropleiding, dus als alle andere bacheloropleidingsonderdelen zijn afgelegd of opgenomen.



Inschrijven in de masteropleiding is toegestaan mits je minstens 20 studiepunten credits behaalde in het 3de
modeltrajectjaar van de bacheloropleiding én je geslaagd bent voor alle vakken uit het 1ste modeltrajectjaar (Een GIT van
BA1-vakken met de master wordt in geen enkele opleiding meer toegelaten) (OER art 30)
Bovendien mag het totaal aantal nog te behalen credits uit de ganse bacheloropleiding (dus enkel uit 2de en 3de ba
biologie) niet hoger zijn dan 40 studiepunten



Het opleidingsonderdeel “Masterproef” (uit het 2de modeltrajectjaar master-opleiding) kan pas worden opgenomen in het
academiejaar waarin er kan worden afgestudeerd in de masteropleiding, dus wanneer alle andere
masteropleidingsonderdelen zijn afgelegd of opgenomen.
Bovendien kan de masterproef niet opgenomen worden als er in de bacheloropleiding nog vakken te volgen zijn.



Het opleidingsonderdeel “Academic Grant Writing” (Schrijven van wetenschappelijke projecten) (1ste master) mag pas
opgenomen worden in 1ma als de masterproef het volgend jaar wordt opgenomen.



De minor onderzoeksvakken “Beroepsstage I en II” kunnen pas worden opgenomen in het academiejaar waarin er kan
worden afgestudeerd in de masteropleiding, dus wanneer alle andere masteropleidingsonderdelen zijn afgelegd of
opgenomen.



Afstuderen na het eerste semester is mogelijk wanneer je alle vakken van je curriculum hebt afgelegd. Een masterproef
kan worden ingediend, verdedigd en geëvalueerd in januari, in het tweede jaar dat je die masterproef opneemt (dus enkel
indien je niet slaagde voor de masterproef in een eerder academiejaar) én indien je geen vakken meer dient af te leggen in
het tweede semester.

