PROGRAMMAWIJZIGINGEN EN OVERGANGSMAATREGELEN
ACADEMIEJAAR 2022-2023
Vanaf 2022-2023 zijn een aantal opleidingsprogramma’s gewijzigd. Om deze reden zijn voor de betreffende opleidingen
onderstaande overgangsmaatregelen vastgelegd. Deze overgangsmaatregelen gelden enkel in academiejaar 2022-2023
en zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die in 2021-2022 reeds voor deze opleidingen waren ingeschreven.
Opleidingen waarvoor overgangsmaatregelen gedefinieerd worden in onderstaand document:
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In een aantal opleidingen komen wijzigingen voor in de keuzevakkenlijsten. Deze wijzigingen zullen hier niet
gespecifieerd worden per opleiding. Voor wijzigingen in de keuzevakkenlijsten geldt volgende algemene
overgangsmaatregelen: studenten die in 2021-2022 (of eerder) binnen hun opleiding een credit hebben behaald voor
een keuzevak dat in 2022-2023 niet meer op de keuzevakkenlijst van diezelfde opleiding voorkomt, geldt dat zij voor
dat keuzevak hun credit met bijhorende score en aantal studiepunten behouden.
In een aantal opleidingen komen semesterwijzigingen voor. Dit betekent dat vakken die in 2021-2022 in het 1ste
semester werden gedoceerd in 2022-2023 in het 2de semester worden gedoceerd of omgekeerd. Voor
semesterwijzigingen gelden geen overgangsmaatregelen. Studenten die het desbetreffende vak nog moeten afleggen,
moeten dat in het semester doen waarin dat vak in 2022-2023 geprogrammeerd staat. In de programmacatalogus van
UGent (http://studiekiezer.UGent.be) staat per vak weergegeven in welk semester het geprogrammeerd staat in 20222023.
In een aantal opleidingen zijn er vakken gewijzigd van onderwijstaal. Deze wijzigingen zullen hier niet gespecifieerd
worden per opleiding. Er zijn geen specifieke overgangsmaatregelen in geval vaan taalwijzigingen. Studenten die een
vak met een gewijzigde onderwijstaal nog moeten afleggen, moeten dat in de nieuwe onderwijstaal doen.
Voor overgangsmaatregelen waarbij studenten nog de kans krijgen om een “oud” programma af te werken, geldt
steeds dat zij niet verplicht zijn om in het “oude” programma te blijven. Zij kunnen er zelf bewust voor kiezen om toch
over te stappen naar een “nieuw” programma, maar vallen dan wel onder de voorwaarden van dat “nieuwe”
programma.
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1. Bedrijfseconomie – afstudeerrichting bedrijfseconomie: master
Binnen de master Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie wordt volgende wijziging doorgevoerd:
-

Het vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ (6 studiepunten) verdwijnt
Het vak ‘Financieel-economische actualiteit’ (6 studiepunten) wordt toegevoegd

Studenten die waren ingeschreven in AJ 2021-2022 en hun diploma nog niet behaald hebben, stappen in AJ 2022-2023
over naar de nieuwe programmaversie.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’
behouden hun credit voor dit vak en dienen het nieuwe vak ‘Financieel-economische actualiteit’
niet meer af te leggen.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’
leggen het nieuwe vak ‘Financieel-economische actualiteit’ af.

2. Bestuurskunde en Publiek Management: bachelor
Vanaf academiejaar 2022-2023 kent de bachelor Bestuurskunde en Publiek Management een grondige
programmawijziging, zowel qua structuur (keuze tussen traject BPM en traject Onderwijs dient pas vanaf 3de bachelor
worden gemaakt) alsook een herstructurering van o.a. de rechtsvakken (nieuw programma = programmaversie 8).
Het nieuwe programma wordt gradueel ingevoerd:
- Nieuwe eerste bachelor BPM gaat in voege vanaf academiejaar 2022-2023
- Nieuwe tweede bachelor BPM gaat in voege vanaf academiejaar 2023-2024
- Nieuwe derde bachelor BPM gaat in voege vanaf academiejaar 2024-2025

Er zullen een aantal academiejaren 2 programmaversies naast elkaar worden aangeboden. Een overzicht van welk
programma in welk modetraject per academiejaar wordt aangeboden is hieronder terug te vinden:
2022-2023:
- 1ste Bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma (voor wie eerst inschrijft in 2022-2023)
- 1ste bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma wordt nog één jaar uitdovend aangeboden (enkel
voor wie in 2021-2022 of eerder was ingeschreven)
- 2de bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma
- 3de bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma
2023-2024:
- 1ste Bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma
- 2de bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma
- 2de bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma wordt nog één jaar uitdovend aangeboden
- 3de bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma
2024-2025:
- 1ste Bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma
- 2de bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma
- 3de bachelor BPM (programmaversie 8): nieuw programma
- 3de bachelor BPM (programmaversie 7): oud programma wordt nog één jaar uitdovend aangeboden

Als algemene overgangsmaatregel geldt: Studenten krijgen telkens nog één academiejaar de mogelijkheid om het oude
programma af te werken:
- Studenten die in academiejaar 2021-2022 (of eerder) in eerste bachelor BPM (oud programma, versie 7)
waren ingeschreven en de eerste bachelor niet volledig hebben afgewerkt op het einde van academiejaar
2021-2022, kunnen in academiejaar 2022-2023 het oude programma van de eerste bachelor BPM (versie
7) uitzonderlijk nog één jaar “uitdovend” afwerken.
- Studenten die in academiejaar 2022-2023 (of eerder) in tweede bachelor BPM (oud programma, versie 7)
waren ingeschreven en de tweede bachelor niet volledig hebben afgewerkt op het einde van academiejaar
2022-2023, kunnen in academiejaar 2023-2024 het oude programma van de tweede bachelor BPM (versie
7) uitzonderlijk nog één jaar “uitdovend” afwerken.
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-

Studenten die in academiejaar 2023-2024 (of eerder) in derde bachelor BPM (oud programma, versie 7)
waren ingeschreven en de derde bachelor niet volledig hebben afgewerkt op het einde van academiejaar
2023-2024, kunnen in academiejaar 2024-2025 het oude programma van de derde bachelor BPM (versie 7)
uitzonderlijk nog één jaar “uitdovend” afwerken.

Let op: per modeltrajectjaar wordt de oude programmaversie slechts één academiejaar uitdovend aangeboden. Wie
bijvoorbeeld in 2022-2023 de oude eerste bachelor niet heeft afgewerkt, zal in 2023-2024 verplicht moeten overstappen
naar de nieuwe programmaversie van de eerste bachelor.

3. Bestuurskunde en Publiek Management: schakelprogramma
Binnen het schakelprogramma Bestuurskunde en Publiek Management worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
-

Het vak ‘Seminarie bestuursniveau: lokale besturen’ wijzigt van naam. De nieuwe naam is ‘Lokale
besturen’.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Seminarie bestuursniveau: lokale besturen’ behouden
hun credit voor dit vak.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Seminarie bestuursniveau: lokale besturen’ leggen
het vak af met de nieuwe naam ‘Lokale besturen’.

-

Het vak ‘Seminarie bestuursniveau: social profit sector’ wijzigt van naam. De nieuwe naam is ‘Nonprofit
management’.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Seminarie bestuursniveau: social profit sector’
behouden hun credit voor dit vak.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Seminarie bestuursniveau: social profit sector’
leggen het vak af met de nieuwe naam ‘Nonprofit management’.

-

Het vak ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ wijzigt van studiepunten: gaat van 5 studiepunten
naar 4 studiepunten.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ (5
studiepunten) behouden hun credit voor dit vak.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ (5
studiepunten) leggen voortaan het vak ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ af met 4
studiepunten.

4. Bestuurskunde en Publiek Management: voorbereidingsprogramma
Binnen het voorbereidingsprogramma Bestuurskunde en Publiek Management wordt volgende wijziging doorgevoerd:
-

Het vak ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ wijzigt van studiepunten: gaat van 5 studiepunten
naar 4 studiepunten.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ (5
studiepunten) behouden hun credit voor dit vak.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ (5
studiepunten) leggen voortaan het vak ‘Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen’ af aan 4
studiepunten.
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5. Handelswetenschappen: bachelor
Binnen de bachelor Handelswetenschappen worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

-

De vakken ‘Inleiding Psychologie’ (3 studiepunten) en ‘Inleiding Sociologie’ (3 studiepunten) worden
geschrapt en worden vervangen door het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ (6 studiepunten).
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Inleiding Psychologie’ (3 studiepunten) én ‘Inleiding
Sociologie’ (3 studiepunten) behouden hun credit voor deze vakken. Zij hoeven het nieuwe vak
‘Mens en Samenleving’ niet af te werken.
o Studenten die noch geslaagd waren voor ‘Inleiding Psychologie’ (3 studiepunten), noch voor
‘Inleiding Sociologie’ (3 studiepunten) leggen voortaan het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ (6
studiepunten) af.
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Inleiding Psychologie’ (3 studiepunten) doch niet voor
‘Inleiding Sociologie’ (3 studiepunten) behouden hun credit Inleiding Psychologie. Zij krijgen nog
één academiejaar de mogelijkheid ‘Inleiding sociologie’ (3 studiepunten) in gewijzigde vorm
(inhoudelijk) af te werken.
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Inleiding Sociologie (3 studiepunten) doch niet voor
‘Inleiding Psychologie (3 studiepunten) behouden hun credit Inleiding Sociologie. Zij krijgen nog
één academiejaar de mogelijkheid ‘Inleiding Psychologie (3 studiepunten) in gewijzigde vorm
(inhoudelijk) af te werken.

-

Het vak ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5 studiepunten) wordt geschrapt en wordt
vervangen door de nieuwe vakken ‘Financiële rekenkunde’ (3 studiepunten) en ‘Financiële instellingen’ (3
studiepunten)
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5
studiepunten) behouden hun credit voor dit vak. Zij hoeven de nieuwe vakken ‘financiële
rekenkunde’ (3 studiepunten) en ‘financiële instellingen’ (3 studiepunten) niet af te werken.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5
studiepunten) leggen voortaan de twee nieuwe vakken ‘Financiële rekenkunde’ (3 studiepunten)
én ‘Financiële instellingen’ (3 studiepunten) af.

-

Het vak ‘Logistiek en supply chain management’ wijzigt van studiepunten: gaat van 4 studiepunten naar 3
studiepunten.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Logistiek en supply chain management’ (4
studiepunten) behouden hun credit voor dit vak.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Logistiek en supply chain management’ (4
studiepunten) leggen voortaan het vak ‘Logistiek en supply chain management’ af aan 3
studiepunten.

6. Handelswetenschappen: voorbereidingsprogramma
Binnen het voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen wordt volgende wijziging doorgevoerd:
-

Het vak ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5 studiepunten) wordt geschrapt en wordt
vervangen door de nieuwe vakken ‘Financiële rekenkunde’ (3 studiepunten) enerzijds en ‘Financiële
instellingen’ (3 studiepunten) anderzijds.
Omwille van deze programmawijziging geldt volgende overgangsmaatregel:
o Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5
studiepunten) behouden hun credit voor dit vak. Zij hoeven de nieuwe vakken ‘financiële
rekenkunde’ (3 studiepunten) en ‘financiële instellingen’ (3 studiepunten) niet af te werken.
o Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Financiële markten, producten en instellingen’ (5
studiepunten) leggen voortaan de twee nieuwe vakken ‘Financiële rekenkunde’ (3 studiepunten)
én ‘Financiële instellingen’ (3 studiepunten) af.
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Studenten die verdere vragen hebben over bovenstaande maatregelen of die zich in een specifieke situatie bevinden
die niet tot één van bovenstaande categorieën behoort, wenden zich ten laatste op 30 september 2022 tot de
facultaire trajectbegeleiders:

Studenten die een bachelor en/of een master volgen in EW/Economics, TEW/Business Economics en HIR/Business
Engineering:
Frauke Cuelenaere (Frauke.Cuelenaere@UGent.be , 09/264.34.66)
Studenten die een bachelor en/of master volgen in Handelswetenschappen of Bestuurskunde en Publiek management:
Charlotte Torck (Charlotte.Torck@UGent.be , 09/264.33.56)
Studenten die aan de faculteit gestart zijn via een schakelprogramma (en bijhorende master) of een
voorbereidingsprogramma (en bijhorende (verbredende) master):
Laure Janssens (Laure.Janssens@UGent.be , 09/264.32.67)

Juni 2022
Prof. dr. Ignace De Beelde
Voorzitter van de Curriculumcommissie
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