Bachelorproefinfobundel 2022-2023
Zie ook de vakgroepwebsite onder ‘bachelorproef’ en ‘schrijfhulp’
http://www.philosophy.ugent.be/bachelorproef http://www.philosophy.ugent.be/schrijfhulp
1. De bedoeling, plaats en het belang van de BAP binnen de opleidingen
De MAP (Masterproef) situeert zich op een hoger en meer vergevorderd niveau dan de BAP
(Bachelorproef). Er is ook een belangrijk verschil wat betreft de studiepunten: BAP: 5, MAP: 20. De BAP
streeft naar de integratie van kennis en vaardigheden uit gehele BA-opleiding, op het niveau van een
BA opleiding.
Het onderwerp van de BAP, en de keuze voor een promotor kan, maar hoeft geen basis te vormen voor
onderwerp- en promotorkeuze in het kader van de masterproef.
Erasmus: de BAP blijft een onderdeel van het traject dat in Gent moet worden afgelegd.
Er mag wat de BAP betreft geen recyclage gebeuren van papers die reeds voor FV&M en andere vakken
werden geschreven.
Het is in principe mogelijk dat een student in hetzelfde jaar een bachelorproef en een masterproef
indient. Hieraan is echter wel de voorwaarde verbonden dat de student zich pas in het tweede
semester inschrijft voor de masterproef, waarvoor de promotoren van zowel de bachelorproef als de
masterproef hun akkoord zullen moeten geven. Het idee is dat een student zich pas mag inschrijven
voor de MAP als hij/zij voldoende vorderingen gemaakt heeft met de BAP. Dit belet de student
natuurlijk niet om reeds aan het begin van het academiejaar zijn/haar onderzoek voor de MAP te
starten en ook het onderwerp moet reeds in november geregistreerd worden.
1.1. Algemeen
De BAP dient te vertrekken van een degelijke status quaestionis, dus met een kritische literatuurstudie
met het oog op het formuleren van een goede onderzoeksvraag/vragen en, voor de MW, een goede
normatieve argumentatie.
1.2. Wijsbegeerte
Dit opleidingsonderdeel vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding wijsbegeerte en als zodanig
integreert en realiseert het essentiële competenties uit de bacheloropleiding wijsbegeerte.
De student werkt onder begeleiding van de promotor aan een BAP die aansluit bij de identiteit van de
opleiding wijsbegeerte aan de UGent waarin het thematische en probleemgerichte onderzoek centraal
staat en realiseert zo essentiële wijsgerige competenties.
1.3. Moraalwetenschappen
Dit opleidingsonderdeel vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding moraalwetenschappen en als
zodanig integreert en realiseert het essentiële competenties uit de bacheloropleiding
moraalwetenschappen.
Het
in
de
bachelorproef
uitgewerkte
onderzoek
realiseert
moraalfilosofische,
moraalwetenschappelijke en normatief ethische competenties, door de uitwerking en onderbouwing
van een ethische argumentatie en standpunt. Als zodanig ligt het in het verlengde van de wijsgerig
ethische vakken, met inzonderheid het vak normatieve ethiek, die tijdens de bacheloropleiding door
de student worden gevolgd.
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De bachelorproef is complementair aan het vak Praktijk van het moraalwetenschappelijk onderzoek.
In dat vak staan de moraalwetenschappelijke competenties centraal, terwijl in de bachelorproef
gefocust wordt op de normatief-moraalfilosofische competenties.
2. De keuze van het onderwerp en de promotor
Kunnen als promotor optreden: ZAP of Postdocs. Voor de personeelslijst zie de volgende pagina:
http://www.philosophy.ugent.be/personeel
Er is per onderzoekscentrum een infobundel over mogelijke BAP-onderwerpen (en met
contactgegevens) en mogelijke promotors via de volgende pagina:
http://www.philosophy.ugent.be/bmapsuggesties
Het kan ook nuttig zijn om de websites van de onderzoekscentra eens te bekijken:
http://www.philosophy.ugent.be/onderzoeksgroepen
3. Administratief Draaiboek
Er zijn drie tussentijdse deadlines waarbij via Ufora materiaal opgeladen dient te worden.
(1) 4 november: registreren van promotor en werktitel
(2) 9 december: uitgeschreven probleemstelling (ca. 500 woorden)
(3) 10 maart: ofwel een reeds uitgeschreven sectie van de bachelorproef (dit hoeft nog niet
definitief te zijn, maar wel voldoende afgewerkt om te kunnen delen) ofwel een korte tekst
waarin wordt uitgelegd waarom er nog geen uitgeschreven tekst beschikbaar is (wat zijn de
problemen waarop je eventueel gestoten bent, welke stappen moet je nog zetten voordat je
kunt beginnen schrijven, …)
Er kan uiteraard steeds met de promotor afgesproken worden om reeds vroeger materiaal te delen
voor feedback en discussie. Deze communicatie tussen student en promotor verloopt niet via Ufora.
De definitieve versie van de bachelorproef dient ingediend te worden op de eerste dag van de
examenperiode (30 mei of 21 augustus). Indiening gebeurt via Ufora.
4. Vormgeving
Lengte van de BAP: tussen 7.500 en 10.000 woorden.
Beide types zijn mogelijk: klassieke paper of artikelformat – keuze gebeurt in overleg met de promotor.
Het titelblad moet de volgende gegevens bevatten:
•

het logo van de Universiteit Gent & de vermelding van de Faculteit

•

de titel en eventuele ondertitel

•

de vermelding: ‘Bachelorproef BA Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen door voornaam
naam,’ het studentennummer

•

het academiejaar waarin de bachelorproef wordt neergelegd

•

de naam van de promotor

•

Word count

De BAP moet de volgende duidelijk onderscheiden delen bevatten:
•

Inhoudsopgave
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•

inleiding (met o.m. de probleemstelling)

•

het corpus (of de eigenlijke tekst van de BAP)

•

de conclusie (in dit besluit levert men de antwoorden op de vragen in de inleiding)

de

bibliografie of literatuurlijst.
De BAP kan eventueel ook nog de volgende onderdelen bevatten: lijst van gebruikte afkortingen, lijst
van figuren en tabellen, bijlagen, register, addenda en corrigenda.
De nummering van de bladzijden loopt vanaf de inleiding. De voorgaande bladzijden (woord vooraf,
inhoudsopgave, etc.) worden afzonderlijk aangeduid en genummerd (met Romeinse cijfers).
5. Taal en stijl
Op de website van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap vind je een aantal tips en
hulpmiddelen die je kunnen helpen bij de redactie van je BAP. Ook de informatie en het materiaal dat
in het kader van het opleidingsonderdeel Wijsgerige Vaardigheden en Methodiek is aangereikt, is hier
van essentieel belang.
De BAP moet worden opgesteld volgens de regels van de nieuwe spelling (het 'groene boekje’).
Bovendien wordt van de student(e) verwacht dat de BAP grondig wordt nagelezen op tikfouten.
Voor hulp
initiatief

bij
het
schrijven
kan
je
terecht bij
‘taalonthaal’: http://www.taalonthaal.ugent.be/

het

facultaire

Ook Alice, een universiteitsbrede webapplicatie met taal- en redeneeroefeningen voor zelfstudie, is
aan te raden: https://alicetaal.ugent.be/
6. Citeren, refereren en plagiaat vermijden
Zie MAP-brochure: http://www.philosophy.ugent.be/masterproef
Tip: gebruik een bibliografisch programma. Zie: http://www.philosophy.ugent.be/schrijfhulp 7.
Beoordeling
De BAP wordt zowel door de promotor als een tweede lezer gequoteerd. Bij het evalueren van de
bachelorproef wordt de student beoordeeld zowel op het vlak van zijn/haar kennis van de wijsbegeerte
als op wijsgerige en wetenschappelijke vaardigheden zoals het uitwerken van een opleidingsrelevante
probleemstelling, het uitwerken van een duidelijke structuur, het identificeren, selecteren, analyseren
en kritisch benutten relevante literatuur. Ook de intellectuele attitude en het inzicht in de relatie
wijsbegeerte en samenleving, individu en actuele vraagstukken spelen een rol bij de beoordeling. Ook
het werkproces en de actieve samenwerking van de student met de promotor en andere
ondersteunende personeelsleden worden in aanmerking genomen bij de evaluatie door de promotor.
De vakgroep heeft een algemene Rubric opgesteld die de basis van de beoordeling vormt.
Feedback wordt via Ufora met de student gedeeld. Er is geen openbare presentatie.
einsdscoreberekening is niet-periodegebonden 100%.
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