Planning masterproeven 2020-2021
Procedure
De registratie van onderwerpen voor masterproeven zal ook dit academiejaar via PLATO verlopen. Meer info volgt
tijdig.
Ter herinnering: de onderwerpen masterproef dienen voor de uitwerking van een onderzoeksproposal (PhD project)
in master 1 (in kader van vak “Academic Grant Writing” of “Schrijven van Wetenschappelijke Projecten” - vroegere
“Seminariewerk”), en voor de praktische realisatie in master 2 (2021-2022).

Tijdsschema en deadlines
Oktober

• 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 informeren bij onderzoeksgroepen – vanaf 1 oktober
Ter herinnering de aanpak gehanteerd sinds enkele jaren :

• Keuze onderwerp + motivatie (1 onderwerp per student) geregistreerd door studenten die nog
geen onderwerp kozen – deadline 4 februari
• Toewijzing nog niet toegekende onderwerpen en elektronische registratie ervan door de
promotor –
deadline 8 februari

December

• Indienen onderwerpen (mét vermelding van de student die het onderwerp koos)
door promotoren – deadline 23 november
o Voor de masterproef: slechts één student per onderwerp, waarbij onderwerpen
voldoende specifiek zijn zodat ze overeenkomen met één masterproef.
• Goedkeuring onderwerpen door OC-B – 7 december
• Uitdelen nog niet toegekende onderwerpen door OC-B aan studenten Ma1 – 14 december

November

De onderwerpen van de voorbije twee academiejaren worden ter beschikking gesteld aan de studenten
3e bachelor, met de melding dat ze dit als richtlijn kunnen gebruiken om hun keuze al wat te kanaliseren,
en bij de aanvang van het volgend academiejaar zich gericht kunnen informeren bij promotoren. Op die
manier wordt de ruimte geboden voor studenten om voldoende in overleg te kunnen gaan met
promotoren, die dan ook een beter beeld krijgen van de interesse bij studenten voor onderwerpen uit
hun onderzoeksgroep. Op die manier kunnen studenten uitvoeriger hun motivatie kenbaar maken aan
promotoren, zodat onderwerpen reeds voorafgaand toegewezen kunnen worden aan studenten. Dit
geeft de promotoren ook de ruimte om te beslissen of er nog extra onderwerpen kunnen worden
ingediend (met betrekking tot begeleiding in de onderzoeksgroep) voor studenten die niet vooraf hun
interesse hebben geuit.

