E
E
IK COMBINEER 1 EN 2 BACHELOR

AANDACHTSPUNTEN VOORAF
̶

Leerkrediet: Kijk de stand van jouw leerkrediet na en hou dit in het oog!

̶

Je hebt voldoende leerkrediet nodig om vakken op te kunnen nemen.
Meer info: Kennisclip 5

Studievoortgang UGent: Heb je een bindende voorwaarde of weigering tot inschrijven?
• Kijk dit na bovenaan op jouw puntenbriefje (Meer info: Kennisclip 2
)
• Een bindende voorwaarde houdt in dat je in AJ 2022-23 moet slagen voor alle opgenomen studiepunten
die behoren tot het 1ste deliberatiepakket op maximaal 8 studiepunten na. Haal je dit dit niet dan mag je
in AJ 2023-24 niet meer inschrijven voor deze opleiding.
• Bij een weigering kan je niet meer inschrijven tenzij de institutionele beroepscommissie jou goedkeuring
geeft. Je zal dus in beroep moeten gaan, de procedure staat rechts op jouw puntenbriefje beschreven.
• Meer info: Kennisclip 6
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EEN GIT?!?
̶

Geïndividualiseerd traject (GIT): een studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject.
̶ Modeltraject (MOT): standaard programma, meest logische volgorde om opleiding te doorlopen
(1ste Bachelor → 2de Bachelor → 3de Bachelor → 1ste Master → 2de Master)

HOE STEL JE JOUW GIT SAMEN?
̶

Twee vragen:
1. Hoeveel studiepunten mag je maximum opnemen in AJ 2022-2023?
2. Welke vakken neem je op en welke niet?
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HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG JE OPNEMEN?
1. Jouw studierendement* in AJ 2021-22 is lager dan 66%
– Je mag maximum 60 studiepunten opnemen in AJ 2022-23
2. Jouw studierendement* in AJ 2021-22 is 66% of hoger
– Geen beperking in het aantal op te nemen studiepunten.
– Wees realistisch!
behaalde credits in AJ 2021-22

Studierendement (%)=

x 100
opgenomen studiepunten in AJ 2021-22

Bereken hier jouw studierendement!
Meer info: Kennisclip 3
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WELKE VAKKEN NEEM JE OP EN WELKE NIET?
– Je neemt altijd de resterende vakken van de 1e Bachelor op: deze vakken krijgen voorrang.
– Vul aan met vakken van de 2e Bachelor.
Aandachtspunten (zie volgende slides) :
•
•
•
•

Vermijd overlap in het lesrooster.
Zorg voor een evenwichtige verdeling van over de semesters heen.
Indien mogelijk, houd rekening met de begincompetenties van de vakken van de 2e Bachelor.
Stel een realistisch traject samen.
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VERMIJD OVERLAP IN HET LESROOSTER
̶

̶

̶

De lesroosters van AJ 2022-23 (eerste semester) zullen beschikbaar zijn vanaf juli 2022
Algemeen lesrooster: rechts bovenaan in de studiekiezer
Persoonlijk lesrooster: via Centauro

Probeer je curriculum zo samen te stellen dat je alle lessen kan bijwonen.
Vallen 2 vakken tegelijk? Lesopnames kunnen ervoor zorgen dat je toch beide vakken kan
volgen.
Let op: hou rekening met mogelijke verplichte aanwezigheden!
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EVENWICHTIGE VERDELING OVER DE SEMESTERS
̶

Een student neemt gemiddeld 60 studiepunten per academiejaar op:
30 studiepunten in semester 1 en 30 studiepunten in semester 2.
̶

De verdeling van de studiepunten over de semesters hoeft niet perfect in evenwicht te zijn maar
probeer hier wel naar te streven (bijv. 28 -32 of 15-18 …).

Probeer de workload van elk vak in te schatten.
Dit doe je door de ECTS-fiche grondig door te nemen op de online studiekiezer
(bijzondere aandacht voor werk- en evaluatievormen).
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BEGINCOMPETENTIES VAN VAKKEN BA 2
̶

Online studiekiezer: In de studiefiche van elk vak
staat in de rubriek ‘Begincompetenties’ welke
leerstof je best al beheerst of welke vakken je
best al gevolgd hebt vooraleer je dit vak opneemt.
̶

Let op: Deze begincompetenties zijn niet bindend,
maar gelden als advies bij het samenstellen van
een logisch en haalbaar curriculum.
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E
BEGINCOMPETENTIES 2 BACHELOR PSCYHOLOGIE
2e Bachelor Psychologie

Stpn

1e Bachelor Psychologie

Sem

Stpn

5

Introductie cognitieve psychologie I

2

5

Methodologie

1

4

Statistiek I

1

7

5

Ontwikkelingspsychologie

1

5

Sociale cognitie en groepsprocessen

5

Sociale psychologie I

1

4

Neuropsychologie

5

Statistiek I

1

7

Methodologie

1

4

Sem

Introductie cognitieve psychologie II

Hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën
1

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie

6

/

/

/

Persoonlijkheidspsychologie

4

Differentiële psychologie

2

4

Leerpsychologie

5

Introductie cognitieve psychologie I

2

5

Introductie cognitieve psychologie II

1

5

6

Statistiek I

1

7

6

Differentiële psychologie

2

4

Psychometrie

1

5

Statistiek II
Assessmenttheorie

2

Inleiding bedrijfspsychologie

5

Algemene psychologie

1

8

Cultuur- en maatschappijkritiek

4

Maatschappelijke structuren

2

3

Filosofie

2

3

5

/

/

/

Neuropsychologie
Academische vaardigheden

J

4

/

/

/

/

/

/

Kwalitatieve data-analyse

2

4

/

/

/

Erfelijkheidsleer

1

3

/

/

/

Fysiologie

2

5
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E
BEGINCOMPETENTIES 2 BACHELOR PEDAGOGISCHE WET.
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REALISTISCH TRAJECT
̶

Hoeveel studiepunten nam je op in AJ 2021-22 en wat was het resultaat?
• Gevaarlijke redenering: “Ik probeer mijn achterstand zo snel mogelijk weg te werken door de
resterende vakken van Ba 1 op te nemen én alle vakken van Ba 2” .

̶

• Wees eerlijk met jezelf!
Teveel hooi op je vork nemen, zal meestal niet tot het gewenste resultaat leiden!

Hoe kwam het dat je voor bepaalde vakken niet was geslaagd en hoe kan je dit bijwerken?
• Bekijk het aanbod van het Monitoraat FPPW op Ufora (studeer wijs, sessies statistiek,
examenplanning ...)
• Bekijk het aanbod gratis trainingen van de Afdeling Studieadvies (efficiënt studeren, omgaan met
faalangst, omgaan met uitstelgedrag …)
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TWIJFELS?
̶

Deadlines voor jouw curriculum:
• Eerste semester: 14 november 2022
• Tweede semester en jaarvakken: 28 februari 2023

➔Aanpassingen zijn mogelijk!
➔Ga naar de eerste lessen om zicht te krijgen op de vakken
➔Vakken schrappen is altijd eenvoudiger dan laattijdig instappen

Veel succes!
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TOCH NOG VRAGEN?
STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be

