OPLEIDING

FARMACEUTISCHE
WETENSCHAPPEN
Veelgestelde vragen / FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN
1. Hoeveel bedraagt het slaagpercentage in eerste bachelor?
2. Hoeveel bedraagt het studierendement voor generatiestudenten?

3. Hoeveel kost de bacheloropleiding?
4. Waar gaan de meeste lessen door?

5. Hoeveel tijd moet ik wekelijks voor mijn studie voorzien?
6. Is er studiebegeleiding aanwezig?
7. Zijn er schakel- of voorbereidingsprogramma’s?

1. HOEVEEL BEDRAAGT HET SLAAGPERCENTAGE IN 1STE BACHELOR?
Jaarlijks zijn er tussen de 230 en 300 studenten ingeschreven (inclusief
bissers) in de 1ste bachelor Farmacie.
Na 1e & 2de zittijd samen bedraagt het slaagpercentage (% studenten met 100%
studierendement, dus geslaagd voor alle vakken) tussen de 44 en 48%.
Ondanks het feit dat er geen toelatingseisen zijn om de opleiding te starten,
ligt het slaagpercentage vrij hoog in vergelijking met andere richtingen.
3

2. HOEVEEL BEDRAAGT HET STUDIERENDEMENT VOOR GENERATIESTUDENTEN?
Het studierendement is het percentage van de studiepunten dat behaald wordt na twee zittijden. Voor
generatiestudenten (die pas uit het secundair komen) in de 1ste bachelor Farmacie bedraagt het
studierendement gemiddeld 65 à 70%.

̶

Maar er zijn grote verschillen afhankelijk van de vooropleiding:
̶ Voor studenten uit Wetenschappen-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde en Grieks-wiskunde
bedraagt het studierendement gemiddeld 75%.
̶ Voor studenten uit Moderne talen-wetenschappen, Economie-wetenschappen, Techniek-wetenschappen,
Sportwetenschappen en Latijn-moderne talen bedraagt het studierendement ongeveer 50%
̶ Voor studenten uit Economie-moderne talen, humane wetenschappen en Farmaceutisch-technische
assistent bedraagt het studierendement gemiddeld 30%.
Vanuit andere richtingen is er zelden doorstroming naar Farmacie en zijn er dus geen betrouwbare cijfers.
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3. HOEVEEL KOST DE BACHELOROPLEIDING?
Naast het centrale studiegeld dat bij inschrijving betaald wordt
(https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld/archief/2018/studiegeldbaschavoor20182019.htm)

zijn er nog opleidingsspecifieke kosten:
 1ste bachelor FW: ±510euro
 2de bachelor FW: ±230euro
 3de bachelor FW: ±160euro

De onkosten van het eerste jaar ligger hoger omdat bij aanvang extra materiaal (labojas,
veiligheidsbril, zuigpeer, essentiële handboeken,…) dient aangekocht te worden. Dit is een eenmalige
uitgave, want dat materiaal wordt gedurende de ganse opleiding gebruikt. De totale kost van de
volledige bacheloropleiding bedraagt dus 900euro.
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4. WAAR GAAN DE MEESTE LESSEN DOOR?
̶

Tijdens het eerste bachelorjaar gaan de hoorcolleges en practica door in auditoria en practicumzalen
verspreid over Gent:
• Ledeganckstraat
• Krijgslaan
• Ottergemsesteenweg
• UZ Gent
̶

Vanaf tweede bachelor gaat bijna alles door op:
• Campus Heymans, Ottergemsesteenweg 460
• Campus UZ Gent
Een goede fiets kun je dus zeker gebruiken!
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5. HOEVEEL TIJD MOET IK WEKELIJKS VOOR MIJN STUDIE VOORZIEN?
Farmacie is bij uitstek een studie voor de actieve, regelmatig werkende student!

Tijdens sommige lesweken krijgt de student ruim 30 uren lessen en verplichte practica te verwerken.
Daarnaast is het noodzakelijk om elke avond practica voor te bereiden of een verslag te maken en nog wat
theorie na te lezen.

De farmacie student werkt gemiddeld 2 à 4 uur per avond en 5 à 10 uur per weekend.

6. IS ER STUDIEBEGELEIDING AANWEZIG?
Vakantiecursus chemie voor studenten die geen wetenschappelijke vooropleiding gevolgd hebben: zie
https://www.ugent.be/fw/nl/voor-toekomstige-studenten/vakantiecursuschemie.htm
Monitoraat tijdens het academiejaar met ervaren studiebegeleiders die de leerstof van chemie en fysica
herhalen in kleine groepen: https://www.ugent.be/fw/nl/voor-studenten/monitoraat
Faculteit overschrijdende workshops georganiseerd door de Afdeling Studieadvies over faalangst,
uitstelgedrag, efficiënt studeren, … : https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding
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7. ZIJN ER SCHAKEL- OF VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S?
De Faculteit Farmacie werkt niet met standaard schakel- of voorbereidingsprogramma’s,
maar alle zij-instroom studenten (die reeds in het bezit zijn van een ander diploma) kunnen een
vrijstellingsdossier opstarten bij de facultaire trajectbegeleider en krijgen een
geïndividualiseerd traject of GIT.
Iedereen krijgt dus een gepersonaliseerd programma!
Indien je al een diploma op zak hebt, neem je dus best contact op met de facultaire trajectbegeleider:
caroline.vandenheede@ugent.be
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Heb je nog vragen?
Contacteer de facultaire trajectbegeleider:
caroline.vandenheede@ugent.be
Na afspraak is een telefonisch gesprek ook mogelijk:
09 264 8031

Universiteit Gent
@ugent
@ugent
Ghent University

