UNIVERSITEIT GENT
ACADEMIEJAAR 2022-2023
LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT
DE MASTEROPLEIDINGEN AANSLUITEND OP
BACHELOROPLEIDINGEN (ManaBa)
Goedgekeurd op 1 februari 2023 door de Directeur Onderwijsaangelegenheden overeenkomstig de haar
daartoe verleende bevoegdheidsdelegatie na advies van de Commissie Programma’s op diezelfde datum.

I. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
A.

studiegebied: Archeologie en Kunstwetenschappen

9
9

- Master of Arts in de archeologie

9

- Master of Arts in de kunstwetenschappen

9

B.

studiegebied: Geschiedenis

9

- Master of Arts in de geschiedenis

9

C.

studiegebied: Taal- en Letterkunde

10

- Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

10

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Duits

10

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Duits - Grieks

11

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Duits - Italiaans

12

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Duits - Scandinavistiek

12

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Duits - Spaans

12

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels

13

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Duits

14

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Grieks

14

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Italiaans

14

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Latijn

15

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Scandinavistiek

15

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Engels - Spaans

15

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans

16

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Duits

17

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Engels

17

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Grieks

18

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Italiaans

18

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Latijn

19

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Scandinavistiek

19

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Frans - Spaans

19

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Grieks

20

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Iberoromaanse talen

20

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Latijn

21

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Latijn - Grieks

21

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Latijn - Italiaans

21

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Latijn - Scandinavistiek

22

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Latijn - Spaans

22

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands

22

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Duits

23

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Engels

24

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Frans

24

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Grieks

25

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Italiaans

25

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Latijn

26

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Scandinavistiek

26

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Nederlands - Spaans

26

- Master of Arts in de taal- en letterkunde, Afstudeerrichting: Scandinavistiek

27

- Master of Arts in de vergelijkende moderne letterkunde

27

D.

E.

studiegebied: Taal- en Letterkunde / Geschiedenis

28

- Master of Arts in African Studies

28

- Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

29

- Master of Arts in de Oosterse talen en culturen, Afstudeerrichting: China

29

- Master of Arts in de Oosterse talen en culturen, Afstudeerrichting: India

30

- Master of Arts in de Oosterse talen en culturen, Afstudeerrichting: Japan

30

- Master of Arts in de Oosterse talen en culturen, Afstudeerrichting: Midden-Oostenstudies

30

studiegebied: Toegepaste Taalkunde

30

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Duits, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

30

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Duits, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

31

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Duits, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

32

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Duits, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

34

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

34

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Frans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

36

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

38

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

40

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

41

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Engels, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

42

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Frans, Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

43

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Frans, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

45

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Frans, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

46

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Frans, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

47

- Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting:
Nederlands, Frans, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

49

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Duits,
Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

50

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Duits,
Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

51

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Duits,
Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

52

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Duits,
Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

53

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

54

F.

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Frans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

56

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

58

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

59

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

60

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Engels,
Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

62

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Frans,
Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

63

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Frans,
Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

65

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Frans,
Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

66

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Frans,
Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

67

- Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands, Frans,
Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

69

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Duits, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

70

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Duits, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

71

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Duits, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

72

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Duits, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

73

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

74

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Frans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

76

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

78

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

79

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

80

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Engels, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

82

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Frans, Duits (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

83

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Frans, Italiaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

85

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Frans, Russisch (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

86

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Frans, Spaans (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

87

- Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen, Afstudeerrichting: Nederlands,
Frans, Turks (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

89

- Master of Arts in Technology for Translation and Interpreting (CAMPUS SCHOONMEERSEN) (Gezamenlijk
aangeboden door Universiteit Gent - University of Wolverhampton - University of Malaga - New Bulgarian
University)

90

studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

90

- Master of Arts in de moraalwetenschappen

90

- Master of Arts in de wijsbegeerte

90

- Research Master of Arts in Philosophy (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit
Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)

91

G. studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen / Taal- en Letterkunde / Geschiedenis /
Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen / Politieke en Sociale Wetenschappen
- Master of Arts in gender en diversiteit (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit
Brussel - Universiteit Antwerpen - Universiteit Hasselt - KU Leuven)

91
91

II. Faculteit Recht en Criminologie
A.

studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen

92
92

- International Master of Science in Advanced Research in Criminology: Border Crossing, Security and Social
Justice (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Erasmus Universiteit Rotterdam - University of
Kent)

92

- Master of Laws in de rechten

92

- Master of Science in de criminologische wetenschappen

93

III. Faculteit Wetenschappen
A.

studiegebied: Wetenschappen

94
94

- International Master of Science in Agro- and Environmental Nematology

94

- International Master of Science in Marine Biological Resources (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit
Gent - Università Politecnica delle Marche - University of Bergen - Universidade do Algarve - Universidad de
Oviedo - Sorbonne Université - University of Gothenburg - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea - Université Côte d'Azur - Université de Brest (Université de Bretagne Occidentale) - Atlantic
Technological University)

94

- Master of Science in Biochemistry and Biotechnology

94

- Master of Science in Biology

95

- Master of Science in Chemistry, Main Subject: (Bio)Organic and Polymer Chemistry (Gezamenlijk
aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

95

- Master of Science in Chemistry, Main Subject: Analytical and Environmental Chemistry (Gezamenlijk
aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

96

- Master of Science in Chemistry, Main Subject: Materials and Nano Chemistry (Gezamenlijk aangeboden
door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

96

- Master of Science in de chemie (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit
Brussel)

96

- Master of Science in de fysica en de sterrenkunde (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije
Universiteit Brussel)

96

- Master of Science in de geografie en de geomatica

96

- Master of Science in de geologie

97

- Master of Science in de informatica

97

- Master of Science in de wiskunde

98

- Master of Science in Geology (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)

98

- Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (Gezamenlijk aangeboden door
Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)

98

B.

studiegebied: Wetenschappen / Toegepaste Biologische Wetenschappen

98

- Master of Science in Sustainable Land Management, Main Subject: Land and Groundwater Management
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

98

- Master of Science in Sustainable Land Management, Main Subject: Urban Land Engineering (Gezamenlijk
aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

99

C. studiegebied: Wetenschappen / Toegepaste Wetenschappen / Toegepaste Biologische
Wetenschappen
- Master of Science in Bioinformatics, Main Subject: Bioscience Engineering

99
99

- Master of Science in Bioinformatics, Main Subject: Engineering

100

- Master of Science in Bioinformatics, Main Subject: Systems Biology

100

IV. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
A.

studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

101
101

- Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen, Afstudeerrichting: fysieke activiteit, fitheid en
gezondheid

101

- Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen, Afstudeerrichting: sportbeleid en
sportmanagement

101

- Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen, Afstudeerrichting: sporttraining en coaching

101

- Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent
- Universiteit Antwerpen - KU Leuven - Universiteit Hasselt)

101

- Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, Afstudeerrichting:
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

101

- Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, Afstudeerrichting:
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

101

- Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, Afstudeerrichting:
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

101

- Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, Afstudeerrichting:
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen

101

B.

studiegebied: Biomedische Wetenschappen

- Master of Science in Biomedical Sciences
C.

studiegebied: Geneeskunde

101
101
101

- Master of Medicine in de geneeskunde

101

- Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde, Afstudeerrichting: implementatiedeskundige in
zorg

101

- Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde, Afstudeerrichting: onderzoeker in zorg en
gezondheid

101

- Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde, Afstudeerrichting: verpleegkundig specialist

101

D.

studiegebied: Sociale Gezondheidswetenschappen

102

- Master of Science in de gezondheidsbevordering

102

- Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, Afstudeerrichting: audiologie

103

- Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, Afstudeerrichting: logopedie

103

- Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg

103

E.

studiegebied: Tandheelkunde
- Master of Science in de tandheelkunde

V. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
A.

studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie

105
105

106
106

- Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

106

- Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

106

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

107

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, Afstudeerrichting: elektronica
(CAMPUS SCHOONMEERSEN)

107

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, Afstudeerrichting: ICT (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)

108

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, Afstudeerrichting: ingebedde
systemen (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

108

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek, Afstudeerrichting: automatisering
(CAMPUS SCHOONMEERSEN)

109

- Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek, Afstudeerrichting: elektrotechniek
(CAMPUS SCHOONMEERSEN)

109

- Master of Science in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen (CAMPUS KORTRIJK)

109

- Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

110

- Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

110

- Master of Science in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering (CAMPUS
KORTRIJK)

111

B.

studiegebied: Toegepaste Wetenschappen

111

- European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (Gezamenlijk aangeboden door
Universiteit Gent - The Complutense University of Madrid - Carlos III University of Madrid - Aix-Marseille
Université - Université de Lorraine - Institut national des sciences et techniques nucléaires - Universität
Stuttgart - Czech Technical University, Prague)

111

- International Master of Science in Fire Safety Engineering (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit
Gent - Lund University - The University of Edinburgh)

112

- International Master of Science in Textile Engineering (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent University of West Attica - Universidad Politécnica de Valencia - Université de Haute-Alsace - University of
Borås - Kyoto Institute of Technology)

112

- Master of Science in Biomedical Engineering (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije
Universiteit Brussel)

112

- Master of Science in Chemical Engineering

113

- Master of Science in Civil Engineering

113

- Master of Science in Computer Science Engineering

114

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur, Afstudeerrichting: architectuurontwerp
en bouwtechniek

114

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur, Afstudeerrichting: stadsontwerp en
architectuur

115

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel
onderzoek

115

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (Gezamenlijk
aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)

116

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

116

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

117

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

117

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

117

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit
Gent - Vrije Universiteit Brussel)

118

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

118

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

119

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Afstudeerrichting:
elektrische energietechniek

119

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Afstudeerrichting:
maritieme techniek

120

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Afstudeerrichting:
mechanische constructie

120

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Afstudeerrichting:
mechanische energietechniek

121

- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Afstudeerrichting:
regeltechniek en automatisering

121

- Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

122

- Master of Science in Electrical Engineering, Main Subject: Communication and Information Technology

122

- Master of Science in Electrical Engineering, Main Subject: Electronic Circuits and Systems

123

- Master of Science in Electromechanical Engineering, Main Subject: Control Engineering and Automation

123

- Master of Science in Electromechanical Engineering, Main Subject: Electrical Power Engineering

124

- Master of Science in Electromechanical Engineering, Main Subject: Maritime Engineering

124

- Master of Science in Electromechanical Engineering, Main Subject: Mechanical Construction

125

- Master of Science in Electromechanical Engineering, Main Subject: Mechanical Energy Engineering

125

- Master of Science in Engineering Physics

126

- Master of Science in Fire Safety Engineering

126

- Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Main Subject: Manufacturing and
Supply Chain Engineering

126

- Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Main Subject: Transport and Mobility
Engineering

126

- Master of Science in Photonics Engineering (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije
Universiteit Brussel)

127

- Master of Science in Sustainable Materials Engineering

128

VI. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
A.

studiegebied: Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

130
130

- Master of Science in Business Economics, Main Subject: Accountancy

130

- Master of Science in Business Economics, Main Subject: Corporate Finance

130

- Master of Science in Business Economics, Main Subject: Marketing

130

- Master of Science in Business Engineering, Main Subject: Data Analytics

130

- Master of Science in Business Engineering, Main Subject: Finance

130

- Master of Science in Business Engineering, Main Subject: Operations Management

130

- Master of Science in de algemene economie

131

- Master of Science in de bedrijfseconomie, Afstudeerrichting: bedrijfseconomie

132

- Master of Science in de bedrijfseconomie, Afstudeerrichting: fiscaliteit

132

- Master of Science in Economics

133

- Master of Science in Economics of Globalisation and European Integration (Gezamenlijk aangeboden door
Universiteit Gent - Università degli studi di Bari Aldo Moro - The University of Cantabria - Université de Lille Xiamen University - University of Tartu - Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Centre for European

133

Policy Studies)
B.

studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

133

- Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

133

- Master of Science in de handelswetenschappen, Afstudeerrichting: commercieel beleid

134

- Master of Science in de handelswetenschappen, Afstudeerrichting: fiscaliteit

134

- Master of Science in de handelswetenschappen, Afstudeerrichting: management en informatica

134

- Master of Science in de handelswetenschappen, Afstudeerrichting: personeels- en organisatiemanagement

134

- Master of Science in de handelswetenschappen, Afstudeerrichting: Finance en risicomanagement

134

VII. Faculteit Diergeneeskunde
A.

studiegebied: Diergeneeskunde

135
135

- Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde, Afstudeerrichting: gezelschapsdieren

135

- Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde, Afstudeerrichting: herkauwers

135

- Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde, Afstudeerrichting: onderzoek

135

- Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde, Afstudeerrichting: paard

135

- Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde, Afstudeerrichting: varken, pluimvee en konijn

135

VIII. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
A.

studiegebied: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

136
136

- Master of Science in de pedagogische wetenschappen, Afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek en
Disability Studies

136

- Master of Science in de pedagogische wetenschappen, Afstudeerrichting: pedagogiek en onderwijskunde

137

- Master of Science in de psychologie, Afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

138

- Master of Science in de psychologie, Afstudeerrichting: klinische psychologie

139

- Master of Science in de psychologie, Afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie

139

- Master of Science in het sociaal werk

140

B. studiegebied: Taal- en Letterkunde / Psychologie en Pedagogische Wetenschappen / Sociale
Gezondheidswetenschappen
- European Master of Science in Clinical Linguistics (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent University of Eastern Finland - Rijksuniversiteit Groningen)

IX. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
A.

studiegebied: Biotechniek

141
141

142
142

- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, Afstudeerrichting: plantaardige en
dierlijke productie (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

142

- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, Afstudeerrichting: tropische en
subtropische landbouw (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

142

- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, Afstudeerrichting: tuinbouwkunde
(CAMPUS SCHOONMEERSEN)

143

- Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

143

B.

studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie

144

- Master of Science in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie (CAMPUS
KORTRIJK)

144

- Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie (CAMPUS KORTRIJK)

144

- Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie (CAMPUS SCHOONMEERSEN)

144

- Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie (CAMPUS KORTRIJK)

145

- Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde (CAMPUS KORTRIJK)

145

C.

studiegebied: Toegepaste Biologische Wetenschappen

145

- International Master of Science in Environmental Technology and Engineering (Gezamenlijk aangeboden
door Universiteit Gent - University of Chemistry and Technology, Prague - IHE Delft Institute for Water
Education)

145

- International Master of Science in Health Management in Aquaculture (Gezamenlijk aangeboden door
Universiteit Gent - Norwegian University of Science and Technology - Wageningen University - Universitat
Autónoma de Barcelona - Universitat de Barcelona)

145

- International Master of Science in Rural Development (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent Humboldt-Universität zu Berlin - Slovak University of Agriculture in Nitra - Università di Pisa - University of
Cordoba - Institut National d'Enseignement Supérieur pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement -

145

école interne AGROCAMPUS OUEST)
- International Master of Science in Soils and Global Change, Main Subject: Physical Land Resources and
Global Change (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Aarhus University - University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna - Georg-August-Universität Göttingen)

146

- International Master of Science in Soils and Global Change, Main Subject: Soil Biogeochemistry and Global
Change (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Aarhus University - University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna - Georg-August-Universität Göttingen)

146

- Master of Science in Aquaculture

146

- Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

147

- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

147

- Master of Science in Environmental Science and Technology

147

- Master of Science in Food Technology (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)

148

- Master of Science in Nutrition and Rural Development

148

D.

studiegebied: Toegepaste Wetenschappen / Toegepaste Biologische Wetenschappen

148

- International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - TU Bergakademie Freiberg - Uppsala University)

148

X. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
A.

studiegebied: Farmaceutische Wetenschappen

149
149

- Master of Science in de farmaceutische zorg

149

- Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling

149

XI. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
A.

studiegebied: Politieke en Sociale Wetenschappen

150
150

- Master of Science in Conflict and Development Studies

150

- Master of Science in de communicatiewetenschappen, Afstudeerrichting: communicatiemanagement

150

- Master of Science in de communicatiewetenschappen, Afstudeerrichting: film- en televisiestudies

150

- Master of Science in de communicatiewetenschappen, Afstudeerrichting: journalistiek

151

- Master of Science in de communicatiewetenschappen, Afstudeerrichting: nieuwe media en maatschappij

151

- Master of Science in de EU-studies

152

- Master of Science in de politieke wetenschappen, Afstudeerrichting: internationale politiek

152

- Master of Science in de politieke wetenschappen, Afstudeerrichting: nationale politiek

153

- Master of Science in de sociologie

153

- Master of Science in Sociology

154

B. studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen / Geschiedenis / Rechten, Notariaat en
Criminologische Wetenschappen / Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen /
Politieke en Sociale Wetenschappen

154

- Master of Arts in Global Studies (Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of Leipzig The London School of Economics and Political Science - University of Vienna - Roskilde University University of Wrocław)

154

I. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
A.
1
1
2
1
1
1
1

STUDIEGEBIED: ARCHEOLOGIE EN KUNSTWETENSCHAPPEN
MASTER OF ARTS IN DE ARCHEOLOGIE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de archeologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MASTER OF ARTS IN DE KUNSTWETENSCHAPPEN
Rechtstreeks:
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de architectuur
• Bachelor in de audiovisuele kunsten
• Bachelor in de beeldende kunsten
• Bachelor in de conservatie en restauratie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
• Bachelor in de interieurarchitectuur
• Bachelor in de musicologie
• Bachelor in de muziek
• Bachelor in de taal- en letterkunde
• Bachelor in het drama

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
B.

STUDIEGEBIED: GESCHIEDENIS

- MASTER OF ARTS IN DE GESCHIEDENIS
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de geschiedenis
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
• Bachelor in de communicatiewetenschappen
• Bachelor in de criminologische wetenschappen
• Bachelor in de economische wetenschappen
• Bachelor in de handelswetenschappen
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de pedagogische wetenschappen
p.9
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C.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• Bachelor in de politieke wetenschappen
• Bachelor in de psychologie
• Bachelor in de rechten
• Bachelor in de sociologie
• Bachelor in de taal- en letterkunde
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat de student geschiedenis in
a • de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de
a • student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
a • Centrale Studentenadministratie.
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat de student geschiedenis in
a • de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft de
a • student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
a • Centrale Studentenadministratie.
b opleidingen oude structuur:
a • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1, op voorwaarde dat de student
a • geschiedenis in de basiscluster heeft gevolgd. Als dit laatste duidelijk op het diploma is
a • vermeld, heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen
a • aanmelden bij de Centrale Studentenadministratie.
STUDIEGEBIED: TAAL- EN LETTERKUNDE
MASTER OF ARTS IN DE HISTORISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de taal- en letterkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
• Bachelor in de wijsbegeerte

- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
p.10
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• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de
a • student het taalpakket 'Duits' heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Duits omvat.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Duits omvat.
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk, op voorwaarde dat
• de student een afdoend pakket Duits heeft gevolgd.
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting, op
• voorwaarde dat de student een afdoend pakket Duits heeft gevolgd.
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Duits is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
• de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
• Centrale Studentenadministratie.
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting,
• op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Duits heeft gevolgd.
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Duits is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
• de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
• Centrale Studentenadministratie.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
1
1
1
1
1
1
1

MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS - GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Grieks

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS - ITALIAANS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Italiaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Italiaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Italiaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Duits en Italiaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Duits en Italiaans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Duits en Italiaans
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
1
1
1
1
1
1

MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS - SCANDINAVISTIEK
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Zweeds
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: DUITS - SPAANS
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Duits en Spaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Duits en Spaans heeft
p.12

1 a • gevolgd.
1 a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Duits en Spaans
1 a • heeft gevolgd.
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de
a • student het taalpakket 'Engels' heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Engels omvat.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Engels omvat.
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk, op voorwaarde dat
• de student een afdoend pakket Engels heeft gevolgd.
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting, op
• voorwaarde dat de student een afdoend pakket Engels heeft gevolgd.
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Engels is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
• de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
• Centrale Studentenadministratie.
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Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting,
op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Engels heeft gevolgd.
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
gevolgde onderwijsvakken het Engels is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
Centrale Studentenadministratie.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS - DUITS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Duits
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Engels en Duits heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en Duits heeft
a • gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en Duits
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS - GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Grieks

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS - ITALIAANS
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Italiaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Italiaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
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• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Italiaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Engels en Italiaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en Italiaans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en
a • Italiaans heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS - LATIJN
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Latijn

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS SCANDINAVISTIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
1 • én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
1 • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Zweeds
1 • én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: ENGELS - SPAANS
1
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1
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Engels en Spaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en Spaans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Engels en Spaans
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de
a • student het taalpakket 'Frans' heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Frans omvat.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Frans omvat.
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
p.16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk, op voorwaarde dat
de student een afdoend pakket Frans heeft gevolgd.
Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting, op
voorwaarde dat de student een afdoend pakket Frans heeft gevolgd.
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
gevolgde onderwijsvakken het Frans is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
Centrale Studentenadministratie.
Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting,
op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Frans heeft gevolgd.
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
gevolgde onderwijsvakken het Frans is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld, heeft
de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij de
Centrale Studentenadministratie.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - DUITS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Duits
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Frans en Duits heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Duits heeft
a • gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Duits
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - ENGELS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Engels
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
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opleidingen nieuwe structuur:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
• Frans en Engels heeft gevolgd.
opleidingen oude structuur:
• Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Engels heeft
• gevolgd.
• Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Engels
• heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Grieks

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - ITALIAANS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Italiaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Italiaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Italiaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Frans en Italiaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Italiaans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Italiaans
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - LATIJN
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Latijn

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - SCANDINAVISTIEK
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Zweeds
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: FRANS - SPAANS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Frans en Spaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Spaans heeft
a • gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Frans en Spaans
a • heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Grieks
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de wijsbegeerte

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: IBEROROMAANSE TALEN
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de
a • student het taalpakket 'Spaans' heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de student het taalpakket
a • 'Spaans' heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de student het taalpakket
a • 'Spaans' heeft gevolgd.
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Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Latijn
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Latijn is.
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Latijn is.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN - GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Latijn-Grieks

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN - ITALIAANS
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Italiaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
p.21

1 • én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Italiaans
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Latijn-Italiaans
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN - SCANDINAVISTIEK
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Zweeds
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Zweeds

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: LATIJN - SPAANS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Latijn-Spaans

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Zweeds
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Nederlands omvat.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Nederlands
a • omvat.
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk, op voorwaarde dat
• de student een afdoend pakket Nederlands heeft gevolgd.
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting, op
• voorwaarde dat de student een afdoend pakket Nederlands heeft gevolgd.
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Nederlands is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld,
• heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij
• de Centrale Studentenadministratie.
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting,
• op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Nederlands heeft gevolgd.
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat één van de door de student
• gevolgde onderwijsvakken het Nederlands is. Als dit laatste duidelijk op het diploma is vermeld,
• heeft de student geen toelating van de faculteit nodig, maar kan hij zich meteen aanmelden bij
• de Centrale Studentenadministratie.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - DUITS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Duits
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Duits
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Nederlands en Duits heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en Duits
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Duits heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
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Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - ENGELS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Engels
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Engels
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Nederlands en Engels heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en Engels
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Engels heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - FRANS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Frans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Frans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands,
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Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Nederlands en Frans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en Frans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Frans heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - GRIEKS
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Grieks
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Grieks
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Grieks

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - ITALIAANS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Italiaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Italiaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Nederlands en Italiaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Italiaans heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Italiaans heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
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Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - LATIJN
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Latijn
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Latijn
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Latijn

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS SCANDINAVISTIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
1 • én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
1 • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Zweeds
1 • én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Zweeds
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
- MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS - SPAANS
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Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Nederlands
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Spaans
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie met Spaans
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met
a • Nederlands en Spaans heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en Spaans
a • heeft gevolgd.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat de student een talencombinatie met Nederlands en
a • Spaans heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
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vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: SCANDINAVISTIEK
Rechtstreeks:
• Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde, talencombinatie zonder Zweeds
• én Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, specialisatie: Scandinavistiek
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Zweeds
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Zweeds
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de wijsbegeerte
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat uit het curriculum blijkt dat de
a • student het taalpakket 'Zweeds' heeft gevolgd.
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat-tolk, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Zweeds omvat.
a • Licentiaat-vertaler, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het taalpakket Zweeds omvat.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE VERGELIJKENDE MODERNE LETTERKUNDE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de taal- en letterkunde
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs, op voorwaarde dat het
• gevolgde curriculum van de student voor ten minste 30 studiepunten aan letterkundige
• opleidingsonderdelen omvat.
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de geschiedenis
• Bachelor in de kunstwetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen
• Bachelor in de toegepaste taalkunde
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen
• Bachelor in de wijsbegeerte
• Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
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STUDIEGEBIED: TAAL- EN LETTERKUNDE / GESCHIEDENIS

- MASTER OF ARTS IN AFRICAN STUDIES
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Rechtstreeks:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Geschiedenis
• • Taal- en Letterkunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• gezondheidszorg
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Politieke en Sociale Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Sociale Gezondheidswetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• archeologie en kunstwetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• economische en toegepaste economische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• handelswetenschappen en bedrijfskunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• psychologie en pedagogische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• rechten, notariaat en criminologische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• toegepaste taalkunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs in het studiegebied
• wijsbegeerte en moraalwetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen het
• studiegebied Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen het
• studiegebied Politieke en Sociale Wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen het
• studiegebied Sociale Gezondheidswetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen het
• studiegebied Toegepaste Biologische Wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Geschiedenis
• • Taal- en Letterkunde
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• archeologie en kunstwetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• Psychologie en Pedagogische wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• Toegepaste Taalkunde
• Een diploma van een masteropleiding volgend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• rechten, notariaat en criminologische wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding volgend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• gezondheidszorg
• Een diploma van een masteropleiding volgend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• handelswetenschappen en bedrijfskunde
• Een diploma van een masteropleiding volgend op een bacheloropleiding in het studiegebied
• wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied
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archeologie en kunstwetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Gezondheidszorg
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
handelswetenschappen en bedrijfskunde
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Onderwijs
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Politieke en Sociale Wetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Sociaal-agogisch Werk
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Sociale Gezondheidswetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Toegepaste Biologische Wetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Toegepaste Taalkunde
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel
studiegebieden Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs binnen het studiegebied
onderwijs in de gecombineerde

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
For admission subject to passing an abridged bachelor’s programme, students will have to present
their previous degree to the faculty.
More info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE OOST-EUROPESE TALEN EN CULTUREN
Rechtstreeks:
• Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
• Bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket Oost• Europese talen heeft gevolgd.
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, op voorwaarde dat de student een
• afdoend pakket Oost-Europese talen heeft gevolgd.

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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MASTER OF ARTS IN DE OOSTERSE TALEN EN CULTUREN, AFSTUDEERRICHTING: CHINA
Rechtstreeks:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (China-traject)
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: China (UGent-traject)
• Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket
• Chinese taal en cultuur heeft gevolgd.
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MASTER OF ARTS IN DE OOSTERSE TALEN EN CULTUREN, AFSTUDEERRICHTING: INDIA
Rechtstreeks:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: India
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket
• taal en cultuur van India heeft gevolgd.
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MASTER OF ARTS IN DE OOSTERSE TALEN EN CULTUREN, AFSTUDEERRICHTING: JAPAN
Rechtstreeks:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: Japan
• Bachelor in de taal- en regiostudies: japanologie
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket
• taal en cultuur van Japan heeft gevolgd.

- MASTER OF ARTS IN DE OOSTERSE TALEN EN CULTUREN, AFSTUDEERRICHTING: MIDDENOOSTENSTUDIES
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting: arabistiek en islamkunde
1 • Bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de Oosterse talen en culturen, op voorwaarde dat de student een afdoend pakket
1 • taal en cultuur van het Midden-Oosten heeft gevolgd.
E.

STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE TAALKUNDE

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Italiaans
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
• met de talencombinatie Nederlands, Duits, Italiaans.
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
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• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

p.33

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
1 • trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
1 • het curriculum van de bacheloropleiding)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
1 • Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
1 • moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
1 • basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is
1 • vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1
1
2
1
1
3
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
• met de talencombinatie Nederlands, Engels, Duits
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
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• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
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• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Duits als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Duits als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Languages (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, FRANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Frans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
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• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
p.38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Italiaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
• gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
• de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie
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1 • niet is vermeld op het diploma,
1 • moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
1 • trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
1 • het curriculum van de bacheloropleiding)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
1 • Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
1 • diploma,
1 • moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
1 • basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie
1 • niet is vermeld op het diploma,
1 • moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
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- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
• met de talencombinatie Nederlands, Engels, Spaans
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
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• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet
• is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
p.42

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Duits
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
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• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
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Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
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student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
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Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet
• is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
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• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
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• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is
vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
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student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
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student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
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• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Duits
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
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• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Duits (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Duits (als de talencombinatie niet is
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• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, FRANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Frans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is
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• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie
niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Frans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Spaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Russisch
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie
• niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
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• Italiaans
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Russisch
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
• Turks
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Spaans
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet
• is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
p.61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a

opleidingen nieuwe structuur:
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Spaans en Engels heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is
vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Duits
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
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• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languagesde
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpretingde
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
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• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Frans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
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bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
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• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Spaans en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
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• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET TOLKEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
1 • trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
1 • het curriculum van de bacheloropleiding)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
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Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is
vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
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gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
1 • trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
1 • het curriculum van de bacheloropleiding)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
1 • Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
1 • diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
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1 • basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet
1 • is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
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• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
a • gaat na of de student ten minste Duits en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
a • studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Duits, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Turks (als de talencombinatie niet is
vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Duits
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
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• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Duits als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Duits als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
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• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Duits heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Engels en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Duits en Engels heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, FRANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Frans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
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• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Frans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
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• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Engels en Frans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
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Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Italiaans (als de talencombinatie
niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
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• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
• Russisch
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Russisch (als de talencombinatie
• niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
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Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
• of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
• diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Spaans (als de talencombinatie niet
• is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
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• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Spaans en Engels heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
• trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope
• van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Engels en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Engels, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
p.82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Engels(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Engels-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Engels of het Turks (als de talencombinatie niet is
vermeld op het diploma,
moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Duits
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
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• student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Duits (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Frans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
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• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
• keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
• Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
• Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
• (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten
• belope van telkens 23 studiepunten)
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Frans en Duits heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Italiaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na
1 • of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
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bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Italiaans(de trajectbegeleider
gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van
de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Italiaans- theater-, film- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Italiaans (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Russisch
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
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de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
het curriculum van de bacheloropleiding)
Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het
diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Russisch (als de talencombinatie niet
is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Spaans
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Spaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
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• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Latijn - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
• de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Spaans(de trajectbegeleider gaat
• na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
• bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de taal- en letterkunde: Spaans-film- theater- en literatuurwetenschap(de
• trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
• het curriculum van de bacheloropleiding)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
• Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
• moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
• Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
• basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Spaans (als de talencombinatie niet is
• vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
a • minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages(de
a • trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope
a • van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, met
a • keuzetraject International Relations (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste
a • Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
a • (de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten
a • belope van telkens 23 studiepunten)
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• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten
• minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23 studiepunten)
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken(de trajectbegeleider
• gaat na of de student ten minste Frans en Spaans heeft gevolgd ten belope van telkens 23
• studiepunten)

- MASTER OF ARTS IN HET VERTALEN: COMBINATIE VAN TEN MINSTE TWEE TALEN,
AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS, TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Turks
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt
1 • met de talencombinatie Nederlands, Frans, Turks
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Frans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1 • Turks
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Italiaans
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Russisch
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1 • Spaans
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de
1 • student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Engels(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Latijn(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of
1 • de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Frans(de trajectbegeleider gaat
1 • na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de
1 • bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
1 • Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-film-, theater- en literatuurwetenschap(de
1 • trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van
1 • het curriculum van de bacheloropleiding)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het
1 • Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma,
1 • moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
1 • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een
1 • basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Frans of het Turks (als de talencombinatie niet is
1 • vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
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- MASTER OF ARTS IN TECHNOLOGY FOR TRANSLATION AND INTERPRETING (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of Wolverhampton - University of Malaga
- New Bulgarian University)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Archeologie en Kunstwetenschappen
1 • • Conservatie-restauratie
1 • • Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1 • • Geschiedenis
1 • • Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht
1 • • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
1 • • Industriële Wetenschappen en Technologie
1 • • Politieke en Sociale Wetenschappen
1 • • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1 • • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1 • • Taal- en Letterkunde
1 • • Toegepaste Taalkunde
1 • • Toegepaste Wetenschappen
1 • • Wetenschappen
1 • • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
1 • • Wiskunde-informatica-kennistechnologie-ICT
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
F.

Bij het bekwaamheidsonderzoek wordt nagegaan of de houder van het diploma over voldoende
noodzakelijke voorafgaande kennis en vaardigheden bezit op het vlak van (toegepaste) taalkunde
en/of computerwetenschappen. Daarnaast wordt nagegaan of de houder van het diploma over een
goed niveau van Engelse taalvaardigheid beschikt (minimaal C1-niveau, te bewijzen via een
geaccrediteerd certificaat). Wanneer de kandidaat, hetzij in het eerste jaar, hetzij in het tweede
jaar, aan een instelling wenst te studeren waar er tevens een voldoende kennis (minimaal B2niveau, te bewijzen via een geaccrediteerd certificaat) van een andere taal noodzakelijk is om het
programma te kunnen volgen, wordt ook dit tijdens het bekwaamheidsonderzoek nagegaan.
De voorkeur gaat uit naar kandidaten met diploma's in toegepaste taalkunde, computationele
taalkunde, talen, taalkunde en informatica. Afgestudeerden uit andere disciplines binnen de
humane wetenschappen komen ook in aanmerking als ze kunnen aantonen dat hun voorkennis
voldoende aansluit bij deze masteropleiding.
STUDIEGEBIED: WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN

- MASTER OF ARTS IN DE MORAALWETENSCHAPPEN
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de moraalwetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
1
1
1

MASTER OF ARTS IN DE WIJSBEGEERTE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de wijsbegeerte
• Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit.
Meer info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebachelor
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- RESEARCH MASTER OF ARTS IN PHILOSOPHY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de moraalwetenschappen(met de grootste onderscheiding)
• Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen(met de grootste onderscheiding)
• Bachelor in de wijsbegeerte(met de grootste onderscheiding)
Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
• Bachelor in de moraalwetenschappen(die niet voldoet aan de graad van verdienste 'met de
• grootste onderscheiding')
• Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen(die niet voldoet aan de graad van
• verdienste 'met de grootste onderscheiding')
• Bachelor in de wijsbegeerte(die niet voldoet aan de graad van verdienste 'met de grootste
• onderscheiding')
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding, met uitzondering
• van de volgende diploma's verworven met grote of de grootste onderscheiding: Master in de
• wijsbegeerte, Master in de moraalwetenschappen en Master in de wijsbegeerte en de
• moraalwetenschappen (deze kunnen rechtstreeks instromen via 'horizontale instroom').
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Daarnaast is ook ‘horizontale instroom’ voorzien met een verkort programma van 60 studiepunten
voor houders van de volgende diploma’s:
• Master in de wijsbegeerte (met grote of de grootste onderscheiding)
• Master in de moraalwetenschappen (met grote of de grootste onderscheiding)
• Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen (met grote of de grootste onderscheiding)
G. STUDIEGEBIED: WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN / TAAL- EN LETTERKUNDE /
GESCHIEDENIS / ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN /
POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
- MASTER OF ARTS IN GENDER EN DIVERSITEIT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel - Universiteit Antwerpen Universiteit Hasselt - KU Leuven)
1 Rechtstreeks:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Archeologie en Kunstwetenschappen
1 • • Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1 • • Geschiedenis
1 • • Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht
1 • • Politieke en Sociale Wetenschappen
1 • • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1 • • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1 • • Taal- en Letterkunde
1 • • Toegepaste Taalkunde
1 • • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1 • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
2 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Gezondheidszorg
1 • • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
1 • • Onderwijs
1 • • Sociaal-Agogisch Werk
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Je kan je inschrijven voor het schakelprogramma bij zowel UGent als VUB.
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II. Faculteit Recht en Criminologie
A.

STUDIEGEBIED: RECHTEN, NOTARIAAT EN CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN ADVANCED RESEARCH IN CRIMINOLOGY: BORDER
CROSSING, SECURITY AND SOCIAL JUSTICE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Erasmus Universiteit Rotterdam - University of
Kent)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Archeologie en Kunstwetenschappen
1 • • Architectuur
1 • • Conservatie-restauratie
1 • • Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1 • • Geschiedenis
1 • • Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht
1 • • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
1 • • Politieke en Sociale Wetenschappen
1 • • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1 • • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1 • • Taal- en Letterkunde
1 • • Toegepaste Taalkunde
1 • • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van de bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, moeten zich
aanbieden bij de Consortium Board (via Erasmus Universiteit Rotterdam) van de opleiding vóór 31
mei van het voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer worden toegelaten.
Bij het onderzoek naar de bekwaamheid wordt nagegaan of de houder van het betrokken diploma
over voldoende kennis bezit inzake afwijkend gedrag en sociale controle, en van zowel kwalitatieve
als kwantitatieve onderzoeksmethoden. De kennis van de onderzoeksmethoden wordt afgetoetst aan
de volgende criteria:
• Kennis van de sterkte, de beperkingen en ethische bekommernissen op het vlak van zowel
• kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden;
• De capaciteit om theoretisch en empirisch onderbouwde onderzoeksvragen te formuleren;
• Kennis van verschillende soorten onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden die geschikt zijn om
• uiteenlopende onderzoeksvragen te beantwoorden;
• Kennis van en basisvaardigheden bij de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve data;
• Het beschikken over basiservaring bij het formuleren van een theoretisch en empirisch
• onderbouwd wetenschappelijk betoog
1
1
2
1
1
1
3
1

MASTER OF LAWS IN DE RECHTEN
Rechtstreeks:
• Bachelor in de rechten
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: rechtspraktijk

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.
Meer info:
www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/studietraject/studieduurverkorting
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- MASTER OF SCIENCE IN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de criminologische wetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.
Meer info:
www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/studietraject/studieduurverkorting
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III. Faculteit Wetenschappen
A.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

STUDIEGEBIED: WETENSCHAPPEN
INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN AGRO- AND ENVIRONMENTAL NEMATOLOGY
Rechtstreeks:
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de diergeneeskunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen aanverwante
• studiegebieden

- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN MARINE BIOLOGICAL RESOURCES
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Università Politecnica delle Marche - University of
Bergen - Universidade do Algarve - Universidad de Oviedo - Sorbonne Université - University of
Gothenburg - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Université Côte d'Azur Université de Brest (Université de Bretagne Occidentale) - Atlantic Technological University)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de geografie
1 • Bachelor in de geologie
2 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
1 • Toegepaste Wetenschappen
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
1 • Wetenschappen niet vermeld bij de 'rechtstreekse toelating'
3 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een schakelprogramma:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 • Gezondheidszorg
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 • Industriële Wetenschappen en Technologie
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, afkomstig van buiten
de EU, moeten zich aanbieden bij de Programme Board van de opleiding vóór 30 maart van het
voorafgaande academiejaar.
Houders van één van bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, afkomstig van binnen
de EU, moeten zich aanbieden bij de Programme Board van de opleiding vóór 1 juni van het
voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer toegelaten worden.
- MASTER OF SCIENCE IN BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor of Molecular Biotechnology
• Master in de industriële wetenschappen: biochemie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
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• Bachelor in de diergeneeskunde
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: biotechnologie
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting: farmaceutische en
a • biologische laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting: medische
a • laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: chemie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in chemie, optie biochemie
a • Gegradueerde in chemie, optie chemie
a • Gegradueerde in chemie, optie milieuzorg
a • Gegradueerde in chemie, optie procestechnieken
a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken

1
1
2
1
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MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY
Rechtstreeks:
• Bachelor in de biologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de diergeneeskunde
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geneeskunde
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de geologie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de informatica
• Bachelor in de wiskunde

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Informatie voor professionele bachelors met interesse voor deze masteropleiding:
Studenten met een professioneel bachelordiploma Bachelor in de chemie kunnen niet instromen in de
opleiding via het schakelprogramma. Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de
opleiding Bachelor of Science in de biologie, die rechtstreeks toegang verleent tot deze
masteropleiding. Neem voor meer informatie contact op met: Sanne.Kiekens@UGent.be.
- MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY, MAIN SUBJECT: (BIO)ORGANIC AND POLYMER CHEMISTRY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
2
1
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de chemie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en voedingstechnologie
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
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1 • Bachelor in de chemie
- MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY, MAIN SUBJECT: ANALYTICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de chemie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de archeologie
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de conservatie en restauratie
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de geologie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in de chemie

- MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY, MAIN SUBJECT: MATERIALS AND NANO CHEMISTRY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de chemie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en voedingstechnologie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in de chemie

- MASTER OF SCIENCE IN DE CHEMIE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de chemie
- MASTER OF SCIENCE IN DE FYSICA EN DE STERRENKUNDE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
2
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
• Bachelor in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE GEOGRAFIE EN DE GEOMATICA
1
1
1
1
1
2
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de geografie en de geomatica, afstudeerrichting: geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica, afstudeerrichting: landmeetkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de archeologie
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• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de geologie
• Bachelor in de informatica
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde, op voorwaarde dat de
• student een major landmeetkunde heeft gevolgd
• Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde, op voorwaarde dat de student een major
• landmeetkunde heeft gevolgd
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur
a • Bachelor in de landschapsontwikkeling
a • Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting: landmeten
b opleidingen oude structuur:
a • Gediplomeerde in de voortgezette studie van landschapsontwikkeling
a • Gegradueerde in bouw, optie bouw
a • Gegradueerde in bouw, optie vastgoed
a • Gegradueerde in landschaps- en tuinarchitectuur
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement
a • blijkt dat de student algemene vakken, waaronder aardrijkskunde gevolgd heeft.
a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat uit het
a • diplomasupplement blijkt dat de student algemene vakken, waaronder aardrijkskunde
a • gevolgd heeft.
b opleidingen oude structuur:
a • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1, op voorwaarde dat uit het
a • diplomasupplement blijkt dat de student algemene vakken, waaronder aardrijkskunde
a • gevolgd heeft.
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MASTER OF SCIENCE IN DE GEOLOGIE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de geologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: land- en bosbeheer
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: landbouwkunde
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: milieutechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: geotechniek en mijnbouwkunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INFORMATICA
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de informatica
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Informatie voor niet rechtstreeks toegelaten academische bachelors met interesse voor deze
masteropleiding:
Studenten die een Bachelor of Science in de wiskunde behaald hebben, kunnen niet meer
rechtstreeks instromen in de opleiding. Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de
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opleiding Bachelor of Science in de informatica, die rechtstreeks toegang verleent tot deze
masteropleiding. Neem voor meer informatie contact op met: Sanne.Kiekens@UGent.be.
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MASTER OF SCIENCE IN DE WISKUNDE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de wiskunde
• Bachelor in de wiskunde en Data Science
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de informatica
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')

- MASTER OF SCIENCE IN GEOLOGY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de geologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: land- en bosbeheer
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: landbouwkunde
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: milieutechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: geotechniek en mijnbouwkunde

- MASTER OF SCIENCE IN MARINE AND LACUSTRINE SCIENCE AND MANAGEMENT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
B.

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de geologie
Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Toegepaste Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Wetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Toegepaste Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Wetenschappen
STUDIEGEBIED: WETENSCHAPPEN / TOEGEPASTE BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, MAIN SUBJECT: LAND AND
GROUNDWATER MANAGEMENT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
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Bachelor in de biologie
Bachelor in de biowetenschappen
Bachelor in de chemie
Bachelor in de fysica
Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
Bachelor in de geografie
Bachelor in de geografie en de geomatica
Bachelor in de geologie
Bachelor of Environmental Technology
Bachelor of Food Technology
Bachelor of Molecular Biotechnology
Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
inbegrip van 'architectuur')

- MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, MAIN SUBJECT: URBAN LAND
ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geografie
• Bachelor in de geografie en de geomatica
• Bachelor in de geologie
• Bachelor of Environmental Technology
• Bachelor of Food Technology
• Bachelor of Molecular Biotechnology
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')

C. STUDIEGEBIED: WETENSCHAPPEN / TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN / TOEGEPASTE
BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
- MASTER OF SCIENCE IN BIOINFORMATICS, MAIN SUBJECT: BIOSCIENCE ENGINEERING
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor of Molecular Biotechnology
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de computerwetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
• Bachelor in de informatica
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
• Master in de biowetenschappen: landbouwkunde
• Master in de biowetenschappen: tuinbouwkunde
• Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
• Master in de industriële wetenschappen: biochemie
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1 • Master in de industriële wetenschappen: chemie
1 • Master in de industriële wetenschappen: milieukunde
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MASTER OF SCIENCE IN BIOINFORMATICS, MAIN SUBJECT: ENGINEERING
Rechtstreeks:
• Bachelor in de computerwetenschappen
• Bachelor in de informatica
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de wiskunde, op voorwaarde dat het curriculum van de student een minor
• biowetenschappen of een minor informatica omvat.
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MASTER OF SCIENCE IN BIOINFORMATICS, MAIN SUBJECT: SYSTEMS BIOLOGY
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: cel- en genbiotechnologie
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor of Molecular Biotechnology
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, op voorwaarde dat het curriculum van de student
• een zwaartepunt 'cel- en gentechnologie' omvat.*
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, andere afstudeerrichting dan 'cel- en
• genbiotechnologie'
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de computerwetenschappen
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geneeskunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
• Bachelor in de informatica
• Bachelor in de wiskunde
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de biowetenschappen
• Master in de industriële wetenschappen: biochemie
• Master in de industriële wetenschappen: chemie
• Master in de industriële wetenschappen: milieukunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in de bio-informatica
• Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting: farmaceutische en
• biologische laboratoriumtechnologie
• Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
• Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: chemie
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IV. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
A.

STUDIEGEBIED: BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING:
FYSIEKE ACTIVITEIT, FITHEID EN GEZONDHEID
- MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING:
SPORTBELEID EN SPORTMANAGEMENT
- MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING:
SPORTTRAINING EN COACHING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
- MASTER OF SCIENCE IN DE ERGOTHERAPEUTISCHE WETENSCHAP
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - KU Leuven - Universiteit
Hasselt)
1 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de ergotherapie
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in de arbeidstherapie
1 a • Gegradueerde in ergotherapie
- MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN DE KINESITHERAPIE,
AFSTUDEERRICHTING: REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE BIJ INWENDIGE
AANDOENINGEN
- MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN DE KINESITHERAPIE,
AFSTUDEERRICHTING: REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE BIJ KINDEREN
- MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN DE KINESITHERAPIE,
AFSTUDEERRICHTING: REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE BIJ
MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN
- MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN DE KINESITHERAPIE,
AFSTUDEERRICHTING: REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE BIJ OUDEREN
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de kinesitherapie
1 • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
B.
1
1
2
1
1
1
1
3
1
C.

STUDIEGEBIED: BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
MASTER OF SCIENCE IN BIOMEDICAL SCIENCES
Rechtstreeks:
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: cel- en genbiotechnologie
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de diergeneeskunde
• Bachelor in de geneeskunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
STUDIEGEBIED: GENEESKUNDE

- MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de geneeskunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE VERPLEEGKUNDE EN DE VROEDKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
IMPLEMENTATIEDESKUNDIGE IN ZORG
- MASTER OF SCIENCE IN DE VERPLEEGKUNDE EN DE VROEDKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
ONDERZOEKER IN ZORG EN GEZONDHEID
- MASTER OF SCIENCE IN DE VERPLEEGKUNDE EN DE VROEDKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
1 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
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a
a
a
b
a
a

opleidingen nieuwe structuur:
• Bachelor in de verpleegkunde
• Bachelor in de vroedkunde
opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde verple(e)g(st)er
• Vroedvrouw

STUDIEGEBIED: SOCIALE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN DE GEZONDHEIDSBEVORDERING
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de biomedische wetenschappen
a • Bachelor in de communicatiewetenschappen
a • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
a • Bachelor in de geneeskunde
a • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
a • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
a • Bachelor in de psychologie
a • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
a • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
a • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
a • Bachelor in de sociologie
a • Bachelor in de tandheelkunde
a • Bachelor in het milieu- en preventiemanagement
a • Master in de ergotherapeutische wetenschap
a • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat in de kinesitherapie en licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de
a • kinesitherapie
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de ergotherapie
a • Bachelor in de logopedie en audiologie
a • Bachelor in de medische beeldvorming
a • Bachelor in de mondzorg
a • Bachelor in de optiek en de optometrie
a • Bachelor in de orthopedagogie
a • Bachelor in de podologie
a • Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
a • Bachelor in de toegepaste psychologie
a • Bachelor in de verpleegkunde
a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
a • Bachelor in de vroedkunde
a • Bachelor in de zorgtechnologie
a • Bachelor in het sociaal werk
a • Bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement
a • Bachelor sport en bewegen
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde assistent in de psychologie
a • Gegradueerde in audiologie
a • Gegradueerde in de optiek en optometrie
a • Gegradueerde in ergotherapie
a • Gegradueerde in kinesitherapie
a • Gegradueerde in logopedie
a • Gegradueerde in podologie
a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
a • Gegradueerde verple(e)g(st)er
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a • Maatschappelijk assistent
a • Vroedvrouw
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat minimum 1 van volgende
• onderwijsvakken gevolgd werd:
• • Of 'Bewegingsrecreatie'
• • Of 'Lichamelijke opvoeding'
• • Of 'Gezondheidsopvoeding'

- MASTER OF SCIENCE IN DE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN,
AFSTUDEERRICHTING: AUDIOLOGIE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting: audiologie
2 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting: audiologie
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in audiologie
- MASTER OF SCIENCE IN DE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN,
AFSTUDEERRICHTING: LOGOPEDIE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting: logopedie
2 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting: logopedie
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in logopedie
- MASTER OF SCIENCE IN HET MANAGEMENT EN HET BELEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
• Bachelor in de economische wetenschappen
• Bachelor in de handelswetenschappen
• Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Master in de algemene economie
• Master in de bedrijfseconomie
• Master in de bedrijfskunde
• Master in de bestuurskunde en het publiek management
• Master in de economische wetenschappen
• Master in de handelswetenschappen
• Master in de organisatie en het management
• Master in de sociaal-economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Master of Business Economics
• Master of Business Engineering
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de biomedische wetenschappen
a • Bachelor in de communicatiewetenschappen
a • Bachelor in de criminologische wetenschappen
a • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
a • Bachelor in de geneeskunde
a • Bachelor in de kinesitherapie
a • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
a • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
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a • Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
a • Bachelor in de politieke wetenschappen
a • Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie
a • Bachelor in de psychologie
a • Bachelor in de rechten
a • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
a • Bachelor in de sociologie
a • Bachelor in de tandheelkunde
a • Master in de biomedische wetenschappen
a • Master in de communicatiewetenschappen
a • Master in de criminologische wetenschappen
a • Master in de ergotherapeutische wetenschap
a • Master in de farmaceutische zorg
a • Master in de geneeskunde
a • Master in de geneesmiddelenontwikkeling
a • Master in de gezondheidsbevordering
a • Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
a • Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
a • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
a • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
a • Master in de pedagogische wetenschappen
a • Master in de politieke wetenschappen
a • Master in de psychologie
a • Master in de rechten
a • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
a • Master in de sociologie
a • Master in de tandheelkunde
a • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
a • Master in het sociaal werk
a • Master of Biomedical Sciences
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat in de kinesitherapie
a • Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de ergotherapie
a • Bachelor in de logopedie en audiologie
a • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
a • Bachelor in de medische beeldvorming
a • Bachelor in de medische beeldvorming en radiotherapie
a • Bachelor in de mondzorg
a • Bachelor in de optiek en de optometrie
a • Bachelor in de orthopedagogie
a • Bachelor in de orthopedie
a • Bachelor in de podologie
a • Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
a • Bachelor in de toegepaste psychologie
a • Bachelor in de verpleegkunde
a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
a • Bachelor in de vroedkunde
a • Bachelor in de zorgtechnologie
a • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
a • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: internationaal ondernemen
a • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: KMO-management
a • Bachelor in het bedrijfsmanagement, keuzetraject Business Management & Entrepreneurship
a • Bachelor in het facilitair management
a • Bachelor in het facility management
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages, op voorwaarde
a • dat het gevolgde curriculum het keuzetraject 'Human Resources Management' omvat.
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Health Care Management
a • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: medical management assistant
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E.

a • Bachelor in het sociaal werk
a • Bachelor in Idea and Innovation Management
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Business & Languages, op
a • voorwaarde dat het gevolgde curriculum het keuzetraject 'Human Resources' omvat.
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: Health Care Management
a • Bachelor in organisatie & management, afstudeerrichting: medical management assistant
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in audiologie
a • Gegradueerde in de facilitaire dienstverlening
a • Gegradueerde in de medische beeldvorming
a • Gegradueerde in de optiek en optometrie
a • Gegradueerde in ergotherapie
a • Gegradueerde in kinesitherapie
a • Gegradueerde in logopedie
a • Gegradueerde in orthopedagogie
a • Gegradueerde in podologie
a • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat
a • Gegradueerde in Secretariaatsmanagement-talen, Medisch secretariaat en registratie
a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
a • Gegradueerde verple(e)g(st)er
a • Maatschappelijk assistent
a • Vroedvrouw
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
• Bachelor in het office management, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het keuzetraject
• 'medical office manager' omvat.
STUDIEGEBIED: TANDHEELKUNDE

- MASTER OF SCIENCE IN DE TANDHEELKUNDE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de tandheelkunde
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V. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
A.

STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: BOUWKUNDE (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de architectuur
1 a • Bachelor of Engineering Technology
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de architectuur
1 a • Master of Architecture
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie
1 a • Bio-ingenieur in de landbouwkunde
1 a • Bio-ingenieur in de milieutechnologie
1 a • Bio-ingenieur in de scheikunde
1 a • Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bouw
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in bouw
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: CHEMIE (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de
• keuze 'Chemische procestechnologie' bevat
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor of Engineering Technology
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen, met in het curriculum de keuzeoptie
• 'Milieutechnologie' of de keuzeoptie 'Voedingsprocestechnologie'
• Bachelor in de biowetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de optie
• Biotechnologie omvat.
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: chemie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieutechnologie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: procestechnologie
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in chemie
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1 a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
1 a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTROMECHANICA (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: landbouw
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektromechanica
1 a • Bachelor in de elektrotechniek
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de luchtvaart, afstudeerrichting: aspirant-lijnpiloot
1 a • Bachelor in de luchtvaart, afstudeerrichting: luchtvaarttechnologie
1 a • Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
1 a • Bachelor in de scheepswerktuigkunde
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
1 a • Gegradueerde in mechanica
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTRONICA-ICT,
AFSTUDEERRICHTING: ELEKTRONICA (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electronics Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie, afstudeerrichting: multimedia en
1 a • communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de toegepaste informatica
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
1 a • Gegradueerde in multimedia en communicatietechnologie
1 a • Gegradueerde in toegepaste informatica
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- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTRONICA-ICT,
AFSTUDEERRICHTING: ICT (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electronics Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie, afstudeerrichting: multimedia en
1 a • communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de toegepaste informatica
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
1 a • Gegradueerde in multimedia en communicatietechnologie
1 a • Gegradueerde in toegepaste informatica
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTRONICA-ICT,
AFSTUDEERRICHTING: INGEBEDDE SYSTEMEN (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electronics Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie, afstudeerrichting: multimedia en
1 a • communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de toegepaste informatica
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
1 a • Gegradueerde in multimedia en communicatietechnologie
1 a • Gegradueerde in toegepaste informatica
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- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: AUTOMATISERING (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektromechanica
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de elektrotechniek
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de scheepswerktuigkunde
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: ELEKTROTECHNIEK (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de autotechnologie
1 a • Bachelor in de elektromechanica
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de elektrotechniek
1 a • Bachelor in de energietechnologie
1 a • Bachelor in de scheepswerktuigkunde
1 a • Bachelor in het energiemanagement
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: INDUSTRIEEL ONTWERPEN (CAMPUS
KORTRIJK)
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de productontwikkeling
• Bachelor of Engineering Technology
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de elektromechanica
a • Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
a • Bachelor in het industrieel productontwerpen
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opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde architect-assistent
• Gegradueerde in elektromechanica
• Gegradueerde in mechanica

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met een professionele bachelor die 70% behaalden in de bachelor kunnen deelnemen aan
de bekwaamheidsproef. Dat is een examen over (delen van) specifieke vakken. Geslaagd? Dan hoef
je die vakken niet meer te volgen in het schakelprogramma. Je volgt dan een programma van 59 of
60 studiepunten in plaats van het reguliere schakelprogramma van 74 of 75 studiepunten.
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: INFORMATICA (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: informatica
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: informatica
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de informatica
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
1 • Bachelor of Engineering Technology
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie
1 a • Bachelor in de toegepaste informatica
1 a • Bachelor of Multimedia and Communication Technology
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektriciteit
1 a • Gegradueerde in multimedia en communicatietechnologie
1 a • Gegradueerde in toegepaste informatica
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: LANDMETEN (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de architectuur
1 a • Bachelor in de geografie
1 a • Bachelor of Engineering Technology
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de architectuur
1 a • Master in de geografie
1 a • Master of Architecture
1 a • Master of Geography
1 a • Master of Geology
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie
1 a • Bio-ingenieur in de landbouwkunde
1 a • Bio-ingenieur in de milieutechnologie
1 a • Bio-ingenieur in de scheikunde
1 a • Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer
1 a • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bouw
1 a • Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting: landmeten
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1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in bouw
- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: MACHINE- EN
PRODUCTIEAUTOMATISERING (CAMPUS KORTRIJK)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: machine- en
1 • productieautomatisering
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de elektromechanica
1 a • Bachelor in de elektronica-ICT
1 a • Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in elektromechanica
1 a • Gegradueerde in mechanica
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met een professionele bachelor die 70% behaalden in de bachelor kunnen deelnemen aan
de bekwaamheidsproef. Dat is een examen over (delen van) specifieke vakken. Geslaagd? Dan hoef
je die vakken niet meer te volgen in het schakelprogramma. Je volgt dan een programma van 60
studiepunten in plaats van het reguliere schakelprogramma van 75 studiepunten.
B.

STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

- EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN NUCLEAR FUSION AND ENGINEERING PHYSICS
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - The Complutense University of Madrid - Carlos III
University of Madrid - Aix-Marseille Université - Université de Lorraine - Institut national des sciences
et techniques nucléaires - Universität Stuttgart - Czech Technical University, Prague)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Burgerlijk natuurkundig ingenieur
2 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van 'Industrieel Ingenieur'
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding willen volgen, moeten zich kandidaat
stellen via de FUSION-EP website https://www.em-master-fusion.org/. Kandidaatsstelling is mogelijk
binnen de periode die wordt aangegeven op de website (voor inschrijving in het academiejaar 20222023: van 15 november 2021 tot 31 januari 2022).
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- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN FIRE SAFETY ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Lund University - The University of Edinburgh)
1
1
1
2
1
1

Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN TEXTILE ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of West Attica - Universidad Politécnica
de Valencia - Université de Haute-Alsace - University of Borås - Kyoto Institute of Technology)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
1 a • materiaalkunde
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
1 a • Master in de industriële wetenschappen: chemie
1 a • Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
1 a • Master in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
1 a • Master of Chemical Engineering Technology
1 a • Master of Chemistry, op voorwaarde dat het curriculum van de student een major Materials
1 a • Chemistry omvat
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Industrieel ingenieur in chemie
1 a • Industrieel ingenieur in textiel
2 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van 'Industrieel Ingenieur'
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding willen volgen, moeten zich
aanbieden bij het Management Board van de opleiding vóór 1 juni van het voorafgaande
academiejaar. Na deze datum kan men niet meer toegelaten worden. Studenten die zich kandidaat
willen stellen voor een Erasmus+-beurs, moeten zich echter bij het Management Board aanmelden
vóór 1 maart voorafgaand aan het academiejaar van inschrijving. Meer informatie: https://weteam.
education.
- MASTER OF SCIENCE IN BIOMEDICAL ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: biomedische ingenieurstechnieken
p.112

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Biomedische Wetenschappen
• • Farmaceutische Wetenschappen
• • Geneeskunde
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Biomedische Wetenschappen
• • Farmaceutische Wetenschappen
• • Geneeskunde
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• uitzondering van 'architectuur')
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
• tot de titel van 'bio-ingenieur'
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de
• titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
• 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
• Master in de fysica en de sterrenkunde
• Master in de industriële wetenschappen: biochemie
• Master in de ingenieurswetenschappen (KMS)
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MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')

- MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING
1
1
1
2
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
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1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 • inbegrip van 'architectuur')
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1
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MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE ENGINEERING
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de informatica, met minor elektrotechniek en telecommunicatie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen, met
• nevenrichting elektrotechniek
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de computerwetenschappen
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de informatica, met een andere minor dan elektrotechniek en telecommunicatie of
• zonder minor
• Bachelor in de informatica, met minor beveiliging en parallelle systemen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen, met een
• andere nevenrichting dan elektrotechniek

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met de volgende academische bachelordiploma's kunnen niet meer instromen in de
opleiding via een voorbereidingsprogramma:
• Een niet onder rechtstreekse toelating vermeld diploma van Bachelor of Science in de
• ingenieurswetenschappen (inclusief 'architectuur')
• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek,
• nevenrichting: computerwetenschappen
• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde,
• nevenrichting: computerwetenschappen
• Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (alle)
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, alle afstudeerrichtingen
• Bachelor of Science in Engineering Technology, alle afstudeerrichtingen
• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS) (1)
• Industrieel ingenieur
• Licentiaat informatica
Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de
ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen/Bachelor of Science in de
ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting computerwetenschappen, die rechtstreeks toegang
verleent tot deze masteropleiding. Neem voor meer informatie contact op met: studietrajectIR.
ea@ugent.be.
(1) Ter informatie: ‘Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS)’: Dit is een
bachelordiploma van de Koninklijke Militaire School (federale instelling). De bachelor- en
masteropleidingen die de KMS mag aanbieden zijn vastgelegd in de Wet van 25 november 2004 tot
wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger
onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft.
Artikel II.257 van de Codex hoger onderwijs stipuleert: “De Vlaamse regering kan de
gelijkwaardigheid bepalen van de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en
mastersdiploma’s uitgereikt in de Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Militaire School te
Brussel met de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de
Vlaamse Gemeenschap.”

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR, AFSTUDEERRICHTING:
ARCHITECTUURONTWERP EN BOUWTECHNIEK
1
1
2
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
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• Bachelor in de architectuur
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
• Master in de architectuur
• Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
• Master of Architecture
opleidingen oude structuur:
• Architect
• Industrieel ingenieur in bouwkunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR, AFSTUDEERRICHTING:
STADSONTWERP EN ARCHITECTUUR
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de architectuur
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
1 a • Master in de architectuur
1 a • Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
1 a • Master of Architecture
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Architect
1 a • Industrieel ingenieur in bouwkunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: BEDRIJFSKUNDIGE SYSTEEMTECHNIEKEN
EN OPERATIONEEL ONDERZOEK
1 Rechtstreeks:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • uitzondering van 'architectuur')
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
1 a • de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
1 a • 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor handelsingenieur
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de geografie en de geomatica
1 a • Bachelor in de informatica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
1 a • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
1 a • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
1 a • beleidsinformatica
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering'
1 a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1 a • tot de titel van 'bio-ingenieur'
1 a • Master in de fysica
1 a • Master in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Master in de geografie en de geomatica
1 a • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
1 a • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
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• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
• beleidsinformatica
• Master in de wiskunde
• Master in de wiskundige informatica
• Master of Architectural Engineering
• Master of Business Engineering
• Master of Mathematics
• Master of Physics
opleidingen oude structuur:
• Een diploma van 'Bio-ingenieur'
• Handelsingenieur
• Licentiaat in de informatica
• Licentiaat in de natuurkunde
• Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: BIOMEDISCHE INGENIEURSTECHNIEKEN
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: biomedische ingenieurstechnieken
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Biomedische Wetenschappen
• • Farmaceutische Wetenschappen
• • Geneeskunde
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Biomedische Wetenschappen
• • Farmaceutische Wetenschappen
• • Geneeskunde
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• uitzondering van 'architectuur')
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
• tot de titel van 'bio-ingenieur'
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de
• titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
• 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
• Master in de fysica en de sterrenkunde
• Master in de industriële wetenschappen: biochemie
• Master in de ingenieurswetenschappen (KMS)

1
1
1
2
1
1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: BOUWKUNDE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
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MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: CHEMISCHE TECHNOLOGIE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')

1
1
1
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1
1
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MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: COMPUTERWETENSCHAPPEN
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de informatica, met minor elektrotechniek en telecommunicatie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen, met
• nevenrichting elektrotechniek
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de computerwetenschappen
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de informatica, met een andere minor dan elektrotechniek en telecommunicatie of
• zonder minor
• Bachelor in de informatica, met minor beveiliging en parallelle systemen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen, met een
• andere nevenrichting dan elektrotechniek

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ELEKTROTECHNIEK
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en
• informatietechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met de volgende academische bachelordiploma's kunnen niet meer instromen in de
opleiding via een voorbereidingsprogramma:
• Een niet onder rechtstreekse toelating vermeld diploma van Bachelor of Science in de
• ingenieurswetenschappen
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (alle)
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
• Bachelor of Science in Engineering Technology, afstudeerrichting Electronics Engineering
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• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS) (1)
Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de
ingenieurswetenschappen: elektrotechniek/Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen,
afstudeerrichting elektrotechniek, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Neem
voor meer informatie contact op met: studietrajectIR.ea@ugent.be.
(1) Ter informatie: ‘Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS)’: Dit is een
bachelordiploma van de Koninklijke Militaire School (federale instelling). De bachelor- en
masteropleidingen die de KMS mag aanbieden zijn vastgelegd in de Wet van 25 november 2004 tot
wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger
onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft.
Artikel II.257 van de Codex hoger onderwijs stipuleert: “De Vlaamse regering kan de
gelijkwaardigheid bepalen van de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en
mastersdiploma’s uitgereikt in de Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Militaire School te
Brussel met de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de
Vlaamse Gemeenschap.”

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: FOTONICA
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
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Rechtstreeks:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en
a • informatietechnologie
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
a • tot de titel van 'bio-ingenieur'
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
a • de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
a • 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
a • Master in de fysica
a • Master in de fysica en de sterrenkunde
a • Master of Materials Engineering
a • Master of Nanophysics
a • Master of Nuclear Engineering
a • Master of Physics
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van 'Bio-ingenieur'
a • Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
a • Licentiaat in de natuurkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electronics Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: MATERIAALKUNDE
1
1
1
1

Rechtstreeks:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
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a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
a • materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
a • Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting:
a • mechanische constructie
a • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting:
a • mechanische energietechniek
a • Master of Chemical Engineering
a • Master of Civil Engineering
a • Master of Electromechanical Engineering, afstudeerrichting: Mechanical Construction
a • Master of Electromechanical Engineering, afstudeerrichting: Mechanical Energy Engineering
a • Master of Engineering Physics
b opleidingen oude structuur:
a • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
a • Burgerlijk natuurkundig ingenieur
a • Burgerlijk scheikundig ingenieur
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
a • materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: geotechniek en
a • mijnbouwkunde nevenrichting: materiaalkunde
b opleidingen oude structuur:
a • Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, op voorwaarde dat uit het
a • diplomasupplement blijkt dat de student een zwaartepunt mechanica gevolgd heeft.
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking
• Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor in de wiskunde
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen

1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: TOEGEPASTE NATUURKUNDE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: WERKTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK
1
1
1
2

Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
p.119

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
• werktuigkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
• elektrotechniek
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
a • Bachelor in de fysica
a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
a • Bachelor in de nautische wetenschappen
a • Bachelor in de wiskunde
a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
a • inbegrip van 'architectuur')
a • Master in de nautische wetenschappen
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat in de natuurkunde
a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
a • Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: WERKTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: MARITIEME TECHNIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de nautische wetenschappen
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de natuurkunde
1 a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
1 a • Licentiaat in de wiskunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: WERKTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: MECHANISCHE CONSTRUCTIE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
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Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
a • Bachelor in de fysica
a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
a • Bachelor in de nautische wetenschappen
a • Bachelor in de wiskunde
a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
a • inbegrip van 'architectuur')
a • Master in de nautische wetenschappen
b opleidingen oude structuur:
a • Licentiaat in de natuurkunde
a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
a • Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: WERKTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: MECHANISCHE ENERGIETECHNIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de nautische wetenschappen
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de natuurkunde
1 a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
1 a • Licentiaat in de wiskunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: WERKTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK,
AFSTUDEERRICHTING: REGELTECHNIEK EN AUTOMATISERING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
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• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor in de nautische wetenschappen
• Bachelor in de wiskunde
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de nautische wetenschappen
opleidingen oude structuur:
• Licentiaat in de natuurkunde
• Licentiaat in de nautische wetenschappen
• Licentiaat in de wiskunde
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MASTER OF SCIENCE IN DE STEDENBOUW EN DE RUIMTELIJKE PLANNING
Rechtstreeks:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de architectuur
a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: land- en bosbeheer
a • Bachelor in de geografie
a • Bachelor in de geografie en de geomatica
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
b opleidingen oude structuur:
a • Architect
a • Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer
a • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
a • Burgerlijk ingenieur-architect
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
a • Industrieel ingenieur in bouwkunde, optie bouwkunde
a • Licentiaat in de geografie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs

- MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: COMMUNICATION AND
INFORMATION TECHNOLOGY
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en
• informatietechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met de volgende academische bachelordiploma's kunnen niet meer instromen in de
opleiding via een voorbereidingsprogramma:
• Een niet onder rechtstreekse toelating vermeld diploma van Bachelor of Science in de
• ingenieurswetenschappen
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (alle)
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
• Bachelor of Science in Engineering Technology, afstudeerrichting Electronics Engineering
• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS) (1)
Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de
ingenieurswetenschappen: elektrotechniek/Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen,
afstudeerrichting elektrotechniek, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Neem
voor meer informatie contact op met: studietrajectIR.ea@ugent.be.
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(1) Ter informatie: ‘Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS)’: Dit is een
bachelordiploma van de Koninklijke Militaire School (federale instelling). De bachelor- en
masteropleidingen die de KMS mag aanbieden zijn vastgelegd in de Wet van 25 november 2004 tot
wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger
onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft.
Artikel II.257 van de Codex hoger onderwijs stipuleert: “De Vlaamse regering kan de
gelijkwaardigheid bepalen van de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en
mastersdiploma’s uitgereikt in de Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Militaire School te
Brussel met de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de
Vlaamse Gemeenschap.”

- MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: ELECTRONIC CIRCUITS AND
SYSTEMS
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en
1 • informatietechnologie
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met de volgende academische bachelordiploma's kunnen niet meer instromen in de
opleiding via een voorbereidingsprogramma:
• Een niet onder rechtstreekse toelating vermeld diploma van Bachelor of Science in de
• ingenieurswetenschappen
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT (alle)
• Bachelor of Science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
• Bachelor of Science in Engineering Technology, afstudeerrichting Electronics Engineering
• Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS) (1)
Zij kunnen wel een pakket vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de
ingenieurswetenschappen: elektrotechniek/Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen,
afstudeerrichting elektrotechniek, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Neem
voor meer informatie contact op met: studietrajectIR.ea@ugent.be.
(1) Ter informatie: ‘Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (KMS)’: Dit is een
bachelordiploma van de Koninklijke Militaire School (federale instelling). De bachelor- en
masteropleidingen die de KMS mag aanbieden zijn vastgelegd in de Wet van 25 november 2004 tot
wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger
onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft.
Artikel II.257 van de Codex hoger onderwijs stipuleert: “De Vlaamse regering kan de
gelijkwaardigheid bepalen van de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en
mastersdiploma’s uitgereikt in de Franse Gemeenschap c.q. door de Koninklijke Militaire School te
Brussel met de kwalificaties en de specificaties van de bachelor- en mastersdiploma’s uitgereikt in de
Vlaamse Gemeenschap.”

- MASTER OF SCIENCE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: CONTROL
ENGINEERING AND AUTOMATION
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
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• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor in de nautische wetenschappen
• Bachelor in de wiskunde
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de nautische wetenschappen
opleidingen oude structuur:
• Licentiaat in de natuurkunde
• Licentiaat in de nautische wetenschappen
• Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: ELECTRICAL POWER
ENGINEERING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de nautische wetenschappen
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de natuurkunde
1 a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
1 a • Licentiaat in de wiskunde
- MASTER OF SCIENCE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: MARITIME
ENGINEERING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
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• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de nautische wetenschappen
opleidingen oude structuur:
• Licentiaat in de natuurkunde
• Licentiaat in de nautische wetenschappen
• Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: MECHANICAL
CONSTRUCTION
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de nautische wetenschappen
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de natuurkunde
1 a • Licentiaat in de nautische wetenschappen
1 a • Licentiaat in de wiskunde
- MASTER OF SCIENCE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING, MAIN SUBJECT: MECHANICAL ENERGY
ENGINEERING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
1 • werktuigkunde
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
1 • elektrotechniek
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 a • Bachelor in de fysica
1 a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
1 a • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1 a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
1 a • Bachelor in de nautische wetenschappen
1 a • Bachelor in de wiskunde
1 a • Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
1 a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 a • inbegrip van 'architectuur')
1 a • Master in de nautische wetenschappen
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de natuurkunde
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MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING PHYSICS
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de fysica
a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
a • Bachelor of Engineering Technology
a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
a • inbegrip van 'architectuur')
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van 'Industrieel Ingenieur'
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MASTER OF SCIENCE IN FIRE SAFETY ENGINEERING
Rechtstreeks:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
• materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
• werktuigkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: werktuigkunde nevenrichting:
• elektrotechniek
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in het milieu- en preventiemanagement
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van 'Master in Engineering Technology'dat geen toegang geeft tot het
• brugprogramma (horizontale instroom)
• Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'dat geen
• toegang geeft tot het brugprogramma (horizontale instroom)

- MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS RESEARCH, MAIN SUBJECT:
MANUFACTURING AND SUPPLY CHAIN ENGINEERING
- MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS RESEARCH, MAIN SUBJECT:
TRANSPORT AND MOBILITY ENGINEERING
1 Rechtstreeks:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
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a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
a • uitzondering van 'architectuur')
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
a • de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
a • 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor handelsingenieur
a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
a • Bachelor in de fysica
a • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
a • Bachelor in de geografie en de geomatica
a • Bachelor in de informatica
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
a • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
a • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
a • beleidsinformatica
a • Bachelor in de wiskunde
a • Bachelor of Engineering Technology
a • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering'
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
a • tot de titel van 'bio-ingenieur'
a • Master in de fysica
a • Master in de fysica en de sterrenkunde
a • Master in de geografie en de geomatica
a • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
a • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
a • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
a • beleidsinformatica
a • Master in de wiskunde
a • Master in de wiskundige informatica
a • Master of Architectural Engineering
a • Master of Business Engineering
a • Master of Mathematics
a • Master of Physics
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van 'Bio-ingenieur'
a • Handelsingenieur
a • Licentiaat in de informatica
a • Licentiaat in de natuurkunde
a • Licentiaat in de wiskunde

- MASTER OF SCIENCE IN PHOTONICS ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en
a • informatietechnologie
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: toegepaste natuurkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
a • tot de titel van 'bio-ingenieur'
a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
a • de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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a • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
a • 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
a • Master in de fysica
a • Master in de fysica en de sterrenkunde
a • Master of Materials Engineering
a • Master of Nanophysics
a • Master of Nuclear Engineering
a • Master of Physics
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van 'Bio-ingenieur'
a • Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
a • Licentiaat in de natuurkunde
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ICT
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electronics Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek
• Master of Bioscience Engineering: Agro- and Ecosystems Engineering
• Master of Bioscience Engineering: Human Health Engineering
• Master of Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering
• Master of Water Resources Engineering

- MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE MATERIALS ENGINEERING
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en
a • materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
a • Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
a • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting:
a • mechanische constructie
a • Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting:
a • mechanische energietechniek
a • Master of Chemical Engineering
a • Master of Civil Engineering
a • Master of Electromechanical Engineering, afstudeerrichting: Mechanical Construction
a • Master of Electromechanical Engineering, afstudeerrichting: Mechanical Energy Engineering
a • Master of Engineering Physics
b opleidingen oude structuur:
a • Burgerlijk bouwkundig ingenieur
a • Burgerlijk natuurkundig ingenieur
a • Burgerlijk scheikundig ingenieur
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektrotechniek nevenrichting:
a • materiaalkunde
a • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: geotechniek en
a • mijnbouwkunde nevenrichting: materiaalkunde
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1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

b opleidingen oude structuur:
a • Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur op voorwaarde dat uit het
a • diplomasupplement blijkt dat de student een zwaartepunt mechanica gevolgd heeft.
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
• Bachelor in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking
• Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen (KMS)
• Bachelor in de wiskunde
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Chemical Engineering
• Bachelor of Engineering Technology, afstudeerrichting: Electromechanical Engineering
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
• inbegrip van 'architectuur')
• Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
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VI. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
A.

STUDIEGEBIED: ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ECONOMICS, MAIN SUBJECT: ACCOUNTANCY
- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ECONOMICS, MAIN SUBJECT: CORPORATE FINANCE
- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ECONOMICS, MAIN SUBJECT: MARKETING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
1 • Bachelor of Business Economics
1 • Master handelsingenieur
1 • Master handelsingenieur in de beleidsinformatica
1 • Master in Business Engineering
1 • Master in de handelswetenschappen
1 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
1 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
1 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
1 • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
1 • beleidsinformatica
1 • Master of Business Administration
1 • Master of Business and Information Systems Engineering
1 • Master of Business Engineering: Business and Technology
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1 • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de netwerkeconomie
1 a • Bachelor in het bedrijfsmanagement
1 a • Bachelor of Business Management
1 a • Bachelor of International Business Management
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie expeditie, distributie en transport
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie financie- en verzekeringswezen
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie marketing
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie milieu-administratie
1 a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk
- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ENGINEERING, MAIN SUBJECT: DATA ANALYTICS
- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ENGINEERING, MAIN SUBJECT: FINANCE
- MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ENGINEERING, MAIN SUBJECT: OPERATIONS MANAGEMENT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor handelsingenieur
• Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
• beleidsinformatica
• Master handelsingenieur
• Master handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
• beleidsinformatica
• Master of Business and Information Systems Engineering
• Master of Business Engineering: Business and Technology
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a Engelstalig programma
a • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
a • Bachelor in de computerwetenschappen
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
a
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a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor in de economische wetenschappen
Bachelor in de handelswetenschappen
Bachelor in de informatica
Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Bachelor in de wiskunde
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Environmental Technology
Bachelor of Food Technology
Bachelor of Molecular Biotechnology
Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
inbegrip van 'architectuur')
Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
tot de titel van 'bio-ingenieur'
Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
de titel van 'burgerlijk ingenieur' (incl. architectuur)
Master in de economische wetenschappen
Master in de handelswetenschappen
Master in de informatica
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Master in de sociaal-economische wetenschappen
Master in de toegepaste economische wetenschappen
Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Master in de wiskunde
Master of Business Administration
Master of Business Economics
Master of Economics

- MASTER OF SCIENCE IN DE ALGEMENE ECONOMIE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor handelsingenieur
• Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
• beleidsinformatica
• Master handelsingenieur
• Master handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Master in de sociaal-economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
• beleidsinformatica
• Master of Business and Information Systems Engineering
• Master of Business Economics
• Master of Business Engineering
• Master of Business Engineering: Business and Technology
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs (met uitzondering van
a • Bachelor in de economische wetenschappen)
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a
a
b
a
a

• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
• van Master in de economische wetenschappen en Master in Economics)
opleidingen oude structuur:
• Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus (met uitzondering van
• Licentiaat in de economische wetenschappen)

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
In het voorbereidingsprogramma en de master kunnen vrijstellingen worden toegekend. Het is
mogelijk om vakken uit het voorbereidingsprogramma te combineren met mastervakken. Meer info
via www.mae.ugent.be.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE BEDRIJFSECONOMIE, AFSTUDEERRICHTING: BEDRIJFSECONOMIE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
• Bachelor in de economische wetenschappen
• Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
• Master in de bestuurskunde en het publiek management
• Master in de economische wetenschappen
• Master in de sociaal-economische wetenschappen
• Master of Economics
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs (met uitzondering van
• Bachelor toegepaste economische wetenschappen, Bachelor toegepaste economische
• wetenschappen: handelsingenieur, Bachelor toegepaste economische wetenschappen:
• handelsingenieur in de beleidsinformatica, Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica,
• Bachelor handelswetenschappen, Bachelor handelsingenieur, Bachelor in de toegepaste
• economische wetenschappen: bedrijfskunde, Bachelor in de toegepaste economische
• wetenschappen: economisch beleid)
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
• van Master toegep econ wetensch, Master toeg.econ.wetensch: handelsingenieur, Master toeg
• econ wetensch: handelsingen in beleidsinformatica, Master handelsingen in beleidsinformatica,
• Master handelswetensch, Master handelsingen, Master Business Economics, Master Business
• Engineering, Master of Business and Information Systems Engineering, Master of Business
• Engineering: Business and Technology, Master toeg econ wetensch: bedrijfskunde, Master toeg
• econ wetensch: econom beleid)

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
In het voorbereidingsprogramma en de master kunnen vrijstellingen worden toegekend. Het is
mogelijk om vakken uit het voorbereidingsprogramma te combineren met mastervakken.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE BEDRIJFSECONOMIE, AFSTUDEERRICHTING: FISCALITEIT
Rechtstreeks:
• Bachelor in de handelswetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
• Bachelor of Business Administration
• Master in de handelswetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
• Master of Business Administration
• Master of Business Economics
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
In het voorbereidingsprogramma en de master kunnen vrijstellingen worden toegekend. Het is
mogelijk om vakken uit het voorbereidingsprogramma te combineren met mastervakken.
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MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS
Rechtstreeks:
• Bachelor in de economische wetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de netwerkeconomie
a • Bachelor in het bedrijfsmanagement
a • Bachelor of Business Management
a • Bachelor of International Business Management
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie expeditie, distributie en transport
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie financie- en verzekeringswezen
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie marketing
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie milieu-administratie
a • Gegradueerde in bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk

- MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS OF GLOBALISATION AND EUROPEAN INTEGRATION
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Università degli studi di Bari Aldo Moro - The
University of Cantabria - Université de Lille - Xiamen University - University of Tartu - Universidad
Tecnica Federico Santa Maria - Centre for European Policy Studies)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Bachelor handelsingenieur
1 • Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
1 • Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
1 • Bachelor in de economische wetenschappen
1 • Bachelor in de handelswetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
1 • Bachelor of Business Administration
1 • Bachelor of Business Economics
1 • Bachelor of Business Engineering
1 • Master in de algemene economie
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van de bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, moeten de
toelatingsprocedure volgen die verloopt via UGent en waarbij de toelating wordt verleend via de
Consortium Board van de opleiding. De toelatingsprocedure is vermeld op de volgende webpagina:
https://www.master-egei.eu/how-to-apply/ . Er zijn verschillende deadlines voor studenten die een
EMJMD-beurs aanvragen (voor 1 maart van het voorgaande academiejaar) en voor wie dat niet doet
(voor 1 juni van het voorgaande academiejaar).
B.

STUDIEGEBIED: HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

- MASTER OF SCIENCE IN DE BESTUURSKUNDE EN HET PUBLIEK MANAGEMENT (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
• Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
• Bachelor in de netwerkeconomie
• Bachelor in de orthopedagogie
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Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

in de toegepaste psychologie
in het bedrijfsmanagement
in het communicatiemanagement
in het sociaal werk
in internationaal bedrijfsmanagement
of Business Management
of International Business Management
of International Communication Management

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Indien je een academisch bachelordiploma bezit dat toegang geeft tot het voorbereidingsprogramma
van max. 39 studiepunten, neem je contact op met de trajectbegeleider voor het vastleggen van het
exacte curriculum.
- MASTER OF SCIENCE IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: COMMERCIEEL
BELEID (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
- MASTER OF SCIENCE IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: FISCALITEIT
(CAMPUS SCHOONMEERSEN)
- MASTER OF SCIENCE IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: MANAGEMENT EN
INFORMATICA (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
- MASTER OF SCIENCE IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: PERSONEELS- EN
ORGANISATIEMANAGEMENT (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
- MASTER OF SCIENCE IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: FINANCE EN
RISICOMANAGEMENT (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor handelsingenieur
1 • Bachelor in de economische wetenschappen
1 • Bachelor in de handelswetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
1 • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
1 • beleidsinformatica
1 • Bachelor of Business Administration
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1 • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 • Bachelor in de netwerkeconomie
1 • Bachelor in het bedrijfsmanagement
1 • Bachelor of Business Management
1 • Bachelor of International Business Management
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VII. Faculteit Diergeneeskunde
A.

STUDIEGEBIED: DIERGENEESKUNDE

- MASTER OF VETERINARY MEDICINE IN
GEZELSCHAPSDIEREN
- MASTER OF VETERINARY MEDICINE IN
HERKAUWERS
- MASTER OF VETERINARY MEDICINE IN
ONDERZOEK
- MASTER OF VETERINARY MEDICINE IN
- MASTER OF VETERINARY MEDICINE IN
PLUIMVEE EN KONIJN
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de diergeneeskunde

DE DIERGENEESKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
DE DIERGENEESKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
DE DIERGENEESKUNDE, AFSTUDEERRICHTING:
DE DIERGENEESKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: PAARD
DE DIERGENEESKUNDE, AFSTUDEERRICHTING: VARKEN,
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VIII. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
A.

STUDIEGEBIED: PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: KLINISCHE
ORTHOPEDAGOGIEK EN DISABILITY STUDIES
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek en
1 • Disability Studies
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: orthopedagogiek
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agogische wetenschappen
1 a • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 a • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 a • Bachelor in de geschiedenis
1 a • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
1 a • Bachelor in de moraalwetenschappen
1 a • Bachelor in de onderwijskunde
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: pedagogiek en
1 a • onderwijskunde
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de
1 a • student niet voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de
1 a • masteropleiding
1 a • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 a • Bachelor in de psychologie
1 a • Bachelor in de sociologie
1 a • Bachelor in de wijsbegeerte
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de ergotherapie
1 a • Bachelor in de gezinswetenschappen
1 a • Bachelor in de logopedie en audiologie
1 a • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
1 a • Bachelor in de orthopedagogie
1 a • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
1 a • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
1 a • Bachelor in de toegepaste psychologie
1 a • Bachelor in de verpleegkunde
1 a • Bachelor in de vroedkunde
1 a • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
1 a • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
1 a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
1 a • Bachelor in het sociaal werk
1 a • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
1 a • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
1 a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
1 a • Gegradueerde assistent in de psychologie
1 a • Gegradueerde in audiologie
1 a • Gegradueerde in ergotherapie
1 a • Gegradueerde in logopedie
1 a • Gegradueerde in orthopedagogie
1 a • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie kinderverpleegkunde
1 a • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie psychiatrische verpleegkunde
1 a • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie sociale verpleegkunde
1 a • Kleuteronderwijzer(es)
1 a • Maatschappelijk assistent
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1 a • Onderwijzer(es)
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving
maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de
resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
- MASTER OF SCIENCE IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: PEDAGOGIEK
EN ONDERWIJSKUNDE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de onderwijskunde
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: pedagogiek en onderwijskunde
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement
1 • blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de
1 • masteropleiding.
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agogische wetenschappen
1 a • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 a • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 a • Bachelor in de geschiedenis
1 a • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
1 a • Bachelor in de moraalwetenschappen
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: orthopedagogiek
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek
1 a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de
1 a • student niet voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de
1 a • masteropleiding.
1 a • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 a • Bachelor in de psychologie
1 a • Bachelor in de sociologie
1 a • Bachelor in de wijsbegeerte
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
4 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de ergotherapie
1 a • Bachelor in de gezinswetenschappen
1 a • Bachelor in de logopedie en audiologie
1 a • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
1 a • Bachelor in de orthopedagogie
1 a • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
1 a • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
1 a • Bachelor in de toegepaste psychologie
1 a • Bachelor in de verpleegkunde
1 a • Bachelor in de vroedkunde
1 a • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
1 a • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
1 a • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
1 a • Bachelor in het sociaal werk
1 a • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
1 a • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
1 a • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
1 a • Gegradueerde assistent in de psychologie
1 a • Gegradueerde in audiologie
1 a • Gegradueerde in ergotherapie
1 a • Gegradueerde in logopedie
1 a • Gegradueerde in orthopedagogie
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Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie kinderverpleegkunde
Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie psychiatrische verpleegkunde
Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie sociale verpleegkunde
Kleuteronderwijzer(es)
Maatschappelijk assistent
Onderwijzer(es)

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving
maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de
resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
- MASTER OF SCIENCE IN DE PSYCHOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING: BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN
PERSONEELSBELEID
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student
1 • voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 • Bachelor in de geneeskunde
1 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
1 • Bachelor in de moraalwetenschappen
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
1 • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
1 • Bachelor in de psychologie, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de student niet voldoet
1 • aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
1 • Bachelor in de sociologie
1 • Bachelor in de wijsbegeerte
4 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de ergotherapie
1 a • Bachelor in de logopedie en audiologie
1 a • Bachelor in de orthopedagogie
1 a • Bachelor in de toegepaste psychologie
1 a • Bachelor in de verpleegkunde
1 a • Bachelor in de vroedkunde
1 a • Bachelor in het sociaal werk
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde assistent in de psychologie
1 a • Gegradueerde in audiologie
1 a • Gegradueerde in ergotherapie
1 a • Gegradueerde in logopedie
1 a • Gegradueerde in orthopedagogie
1 a • Gegradueerde verple(e)g(st)er
1 a • Maatschappelijk assistent
1 a • Vroedvrouw
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste
inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van
de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
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MASTER OF SCIENCE IN DE PSYCHOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING: KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Rechtstreeks:
• Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
• Bachelor in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student
• voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de communicatiewetenschappen
• Bachelor in de criminologische wetenschappen
• Bachelor in de geneeskunde
• Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
• Bachelor in de moraalwetenschappen
• Bachelor in de pedagogische wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen
• Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
• Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
• Bachelor in de psychologie, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de student niet voldoet
• aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
• Bachelor in de sociologie
• Bachelor in de wijsbegeerte
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ergotherapie
a • Bachelor in de logopedie en audiologie
a • Bachelor in de orthopedagogie
a • Bachelor in de toegepaste psychologie
a • Bachelor in de verpleegkunde
a • Bachelor in de vroedkunde
a • Bachelor in het sociaal werk
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde assistent in de psychologie
a • Gegradueerde in audiologie
a • Gegradueerde in ergotherapie
a • Gegradueerde in logopedie
a • Gegradueerde in orthopedagogie
a • Gegradueerde verple(e)g(st)er
a • Maatschappelijk assistent
a • Vroedvrouw

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste
inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van
de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
- MASTER OF SCIENCE IN DE PSYCHOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING: THEORETISCHE EN
EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student
1 • voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
3 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 • Bachelor in de geneeskunde
1 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
1 • Bachelor in de moraalwetenschappen
1 • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
1 • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
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• Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
• Bachelor in de psychologie, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de student niet voldoet
• aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
• Bachelor in de sociologie
• Bachelor in de wijsbegeerte
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ergotherapie
a • Bachelor in de logopedie en audiologie
a • Bachelor in de orthopedagogie
a • Bachelor in de toegepaste psychologie
a • Bachelor in de verpleegkunde
a • Bachelor in de vroedkunde
a • Bachelor in het sociaal werk
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde assistent in de psychologie
a • Gegradueerde in audiologie
a • Gegradueerde in ergotherapie
a • Gegradueerde in logopedie
a • Gegradueerde in orthopedagogie
a • Gegradueerde verple(e)g(st)er
a • Maatschappelijk assistent
a • Vroedvrouw

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste
inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van
de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
- MASTER OF SCIENCE IN HET SOCIAAL WERK
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Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
a • Bachelor in de criminologische wetenschappen
a • Bachelor in de geschiedenis
a • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
a • Bachelor in de moraalwetenschappen
a • Bachelor in de onderwijskunde
a • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
a • Bachelor in de psychologie
a • Bachelor in de wijsbegeerte
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen het studiegebied
a • Politieke en Sociale Wetenschappen
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus binnen het studiegebied
a • Politieke en Sociale Wetenschappen
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus binnen het studiegebied
a • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
a • Licentiaat in de criminologische wetenschappen
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de ergotherapie
a • Bachelor in de gezinswetenschappen
a • Bachelor in de logopedie en audiologie
a • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
a • Bachelor in de orthopedagogie
a • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
a • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
a • Bachelor in de toegepaste psychologie
a • Bachelor in de verpleegkunde
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• Bachelor in de vroedkunde
• Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
• Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
• Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
• Bachelor in het sociaal werk
• Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
• Educatieve bachelor in het lager onderwijs
• Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
opleidingen oude structuur:
• Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
• Gegradueerde assistent in de psychologie
• Gegradueerde in audiologie
• Gegradueerde in ergotherapie
• Gegradueerde in logopedie
• Gegradueerde in orthopedagogie
• Gegradueerde verple(e)g(st)er
• Kleuteronderwijzer(es)
• Maatschappelijk assistent
• Onderwijzer(es)
• Vroedvrouw

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste
inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van
de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.
B. STUDIEGEBIED: TAAL- EN LETTERKUNDE / PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN / SOCIALE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
- EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN CLINICAL LINGUISTICS
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of Eastern Finland - Rijksuniversiteit
Groningen)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Biomedische Wetenschappen
1 • • Geneeskunde
1 • • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1 • • Sociale Gezondheidswetenschappen
1 • • Taal- en Letterkunde
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding willen volgen, moeten zich kandidaat
stellen bij de coördinerende instelling, Rijksuniversiteit Groningen, vóór 15 december voorafgaand
aan het academiejaar waarin de student de studie wenst aan te vatten. Na deze datum kan men
geen aanvraag tot inschrijving meer doen, tenzij de Selection Board in januari een tweede deadline
van 15 februari bekendmaakt op de website, wat enkel het geval is bij onvoldoende studenten na de
eerste selectieronde. Vóór 15 april (dit is na registratie van de geselecteerde beursstudenten bij
EACEA) ontvangen de studenten een toelatingsbrief van de Rijksuniversiteit Groningen, en wordt hen
tevens meegedeeld of zij al dan niet geselecteerd zijn als Erasmus Mundus-beursstudent.
Alle praktische informatie over de kandidaatsstelling voor inschrijving vindt men op de volgende
website:
https://emcl.eu/admission/.

p.141

IX. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
A.

STUDIEGEBIED: BIOTECHNIEK

- MASTER OF SCIENCE IN DE BIOWETENSCHAPPEN: LAND- EN TUINBOUWKUNDE,
AFSTUDEERRICHTING: PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE PRODUCTIE (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de biowetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie
1 a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
1 a • Bachelor in de chemie
1 a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in chemie
1 a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
1 a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
1 a • Gegradueerde in landbouw en biotechnologie
1 a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIOWETENSCHAPPEN: LAND- EN TUINBOUWKUNDE,
AFSTUDEERRICHTING: TROPISCHE EN SUBTROPISCHE LANDBOUW (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de biowetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie
1 a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
1 a • Bachelor in de chemie
1 a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in chemie
1 a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
1 a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
1 a • Gegradueerde in landbouw en biotechnologie
1 a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
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- MASTER OF SCIENCE IN DE BIOWETENSCHAPPEN: LAND- EN TUINBOUWKUNDE,
AFSTUDEERRICHTING: TUINBOUWKUNDE (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de biowetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie
1 a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
1 a • Bachelor in de chemie
1 a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in chemie
1 a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
1 a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
1 a • Gegradueerde in landbouw en biotechnologie
1 a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIOWETENSCHAPPEN: VOEDINGSINDUSTRIE (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de biowetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: agro-industrie
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingsmiddelentechnologie
1 a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingstechnologie
1 a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
1 a • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
1 a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
1 a • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
4 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een schakelprogramma:
1 a opleidingen oude structuur:
1 a • Gegradueerde in landbouw en biotechnologie, op voorwaarde dat het vereiste vakkenpakket
1 a • (voeding/biotechnologie) deel uitmaakt van het gevolgde curriculum
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B.

STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: CIRCULAIRE
BIOPROCESTECHNOLOGIE (CAMPUS KORTRIJK)
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de chemie
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
3 Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
1 van een voorbereidingsprogramma:
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het
1 • zwaartepunt “chemie en voedingstechnologie of milieutechnologie” omvat.
1 • Bachelor in de biowetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het zwaartepunt
1 • “voedingstechnologie of biotechnologie” omvat
1 • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het
1 • zwaartepunt “chemische technologie” omvat.
4 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingsmiddelentechnologie
1 • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingstechnologie
1 • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieutechnologie
1 • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten met een professionele bachelor in de chemie: milieuzorg of chemie: milieutechnologie en
die een resultaat van 70% in de bachelor behaalden, kunnen tijdens de zomervakantie deelnemen
aan een bekwaamheidsproef. Dat is een examen over (delen van) specifieke vakken. Geslaagd? Dan
hoef je die vakken niet meer te volgen in het schakelprogramma. Je volgt dan een programma van 61
studiepunten in plaats van het reguliere schakelprogramma van 75 studiepunten. Er worden geen
vrijstellingen toegekend in het schakelprogramma op basis van credits behaald in de professionele
bacheloropleiding.
1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: BIOCHEMIE (CAMPUS KORTRIJK)
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

- MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: BIOCHEMIE (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de biowetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de diergeneeskunde
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: biotechnologie
a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingsmiddelentechnologie
a • Bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting: voedingstechnologie
a • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: biochemie
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a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieutechnologie
a • Bachelor in de chemie, afstudeerrichting: milieuzorg
b opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in chemie, optie biochemie
a • Gegradueerde in chemie, optie milieuzorg
a • Gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie
a • Gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken
Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien
van een schakelprogramma:
a opleidingen oude structuur:
a • Gegradueerde in landbouw en biotechnologie, op voorwaarde dat het vereiste vakkenpakket
a • (voeding/biotechnologie) deel uitmaakt van het gevolgde curriculum

1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: CHEMIE (CAMPUS KORTRIJK)
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: MILIEUKUNDE (CAMPUS KORTRIJK)
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde

C.

STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of Chemistry and Technology, Prague IHE Delft Institute for Water Education)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, moeten zich
aanbieden bij het IMETE-Joint Management Committee van de opleiding vóór 15 augustus van het
voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer toegelaten worden.
- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN HEALTH MANAGEMENT IN AQUACULTURE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Norwegian University of Science and Technology Wageningen University - Universitat Autónoma de Barcelona - Universitat de Barcelona)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
1 • Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
1 • Bachelor in de biologie
1 • Bachelor in de biomedische wetenschappen
1 • Bachelor in de biowetenschappen
1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN RURAL DEVELOPMENT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Humboldt-Universität zu Berlin - Slovak University
of Agriculture in Nitra - Università di Pisa - University of Cordoba - Institut National d'Enseignement
Supérieur pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement - école interne AGROCAMPUS OUEST)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van één van bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, moeten zich
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aanbieden bij de Management Board van de opleiding vóór 1 september van het voorafgaande
academiejaar. Na deze datum kan men niet meer worden toegelaten.
- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN SOILS AND GLOBAL CHANGE, MAIN SUBJECT: PHYSICAL
LAND RESOURCES AND GLOBAL CHANGE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Aarhus University - University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna - Georg-August-Universität Göttingen)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Biotechniek
1 • • Industriële Wetenschappen en Technologie
1 • • Toegepaste Biologische Wetenschappen
1 • • Toegepaste Wetenschappen
1 • • Wetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Alle studenten die voldoen aan de hierboven genoemde minimum toelatingsvoorwaarden kunnen
worden toegelaten door het Management Board (MB), terwijl de Student Selection Group een
toelatingslijst voorstelt. Voor alle studenten die een positief advies hebben gekregen van de MB van
IMSOGLO en de Faculteitsraad van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit
Gent met betrekking tot de toelating tot de opleiding, stelt het Afdelingshoofd van de afdeling
Studentenadministratie en Studieprogramma’s een officiële toelatingsbrief op. In deze brief worden
de regels vastgelegd voor de wijze van inschrijving en wordt de participation fee vermeld. Een kopie
van deze brief zal naar alle partnerinstellingen worden gestuurd.
Alle kandidaat-studenten (ongeacht het land waarin zij het diploma behaald hebben dat toegang
verleent tot de opleiding) worden op gelijke basis toegelaten.
- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN SOILS AND GLOBAL CHANGE, MAIN SUBJECT: SOIL
BIOGEOCHEMISTRY AND GLOBAL CHANGE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Aarhus University - University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna - Georg-August-Universität Göttingen)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Biotechniek
1 • • Industriële Wetenschappen en Technologie
1 • • Toegepaste Biologische Wetenschappen
1 • • Toegepaste Wetenschappen
1 • • Wetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Alle studenten die voldoen aan de hierboven genoemde minimum toelatingsvoorwaarden kunnen
worden toegelaten door het Management Board (MB), terwijl de Student Selection Group een
toelatingslijst voorstelt. Voor alle studenten die een positief advies hebben gekregen van de MB van
IMSOGLO en de Faculteitsraad van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit
Gent met betrekking tot de toelating tot de opleiding, stelt het Afdelingshoofd van de afdeling
Studentenadministratie en Studieprogramma’s een officiële toelatingsbrief op. In deze brief worden
de regels vastgelegd voor de wijze van inschrijving en wordt de participation fee vermeld. Een kopie
van deze brief zal naar alle partnerinstellingen worden gestuurd.
Alle kandidaat-studenten (ongeacht het land waarin zij het diploma behaald hebben dat toegang
verleent tot de opleiding) worden op gelijke basis toegelaten.
- MASTER OF SCIENCE IN AQUACULTURE
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de
• Bachelor in de
• Bachelor in de
• Bachelor in de
• Bachelor in de
• Bachelor in de

bio-industriële wetenschappen
bio-ingenieurswetenschappen
biochemie en de biotechnologie
biologie
biomedische wetenschappen
biowetenschappen
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1 • Bachelor in de diergeneeskunde
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
1 • Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN BIOSCIENCE ENGINEERING: CELL AND GENE BIOTECHNOLOGY
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor of Molecular Biotechnology

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor de opleidingen tot Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen worden geen
voorbereidingsprogramma's aangeboden.
Studenten in het bezit van een nauwverwant academisch bachelordiploma (bv. biologie, biochemie
en biotechnologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen, chemie,
ingenieurswetenschappen, (bio-)industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, …)
kunnen vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de bioingenieurswetenschappen, die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Meer
informatie over hoe vrijstellingen kunnen aangevraagd worden, is te vinden op de volgende
webpagina: http://www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/flexibel-studeren/vrijstellingen.htm.
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
BIOPROCESTECHNOLOGIE
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
LEVENSMIDDELENWETENSCHAPPEN EN VOEDING
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
- MASTER OF SCIENCE IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

BOS- EN NATUURBEHEER
CHEMIE EN
LANDBOUWKUNDE

LAND, WATER EN KLIMAAT
MILIEUTECHNOLOGIE

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Informatie voor niet rechtstreeks toegelaten academische bachelors met interesse voor
deze masteropleiding:
Voor de opleidingen tot Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen worden geen
voorbereidingsprogramma's meer aangeboden.
Studenten in het bezit van een nauwverwant academisch bachelordiploma (bv. Biologie, Biochemie
en Biotechnologie, Biomedische Wetenschappen, Biowetenschappen, Chemie,
Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …) kunnen
vrijstellingen aanvragen binnen de opleiding Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen,
die rechtstreeks toegang verleent tot deze masteropleiding. Meer informatie over hoe vrijstellingen
kunnen aangevraagd worden, is te vinden op de volgende webpagina: http://www.ugent.
be/bw/nl/voor-studenten/flexibel-studeren/vrijstellingen.htm.
- MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de fysica
• Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
• Bachelor in de geologie
• Bachelor of Environmental Technology
• Bachelor of Food Technology
• Bachelor of Molecular Biotechnology
• Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
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1 • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met
1 • uitzondering van 'architectuur')
- MASTER OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN NUTRITION AND RURAL DEVELOPMENT
Rechtstreeks:
• Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
• Bachelor in de biochemie en de biotechnologie
• Bachelor in de biologie
• Bachelor in de biomedische wetenschappen
• Bachelor in de diergeneeskunde
• Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
• Bachelor in de geneeskunde
• Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
• Bachelor of Food Technology
• Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
• Bachelor in de bio-industriële wetenschappen
• Bachelor in de biowetenschappen
• Bachelor in de chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: chemie
• Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie
• Bachelor in de pedagogische wetenschappen
• Bachelor in de psychologie
• Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
• Bachelor in de tandheelkunde

D. STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN / TOEGEPASTE BIOLOGISCHE
WETENSCHAPPEN
- INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE AND INNOVATIVE NATURAL RESOURCE
MANAGEMENT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - TU Bergakademie Freiberg - Uppsala University)
1
1
1
1
1
1
1
1

Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
• volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Biotechniek
• • Industriële Wetenschappen en Technologie
• • Toegepaste Biologische Wetenschappen
• • Toegepaste Wetenschappen
• • Wetenschappen

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Alle kandidaat-studenten moeten zich ten laatste op 31 mei voorafgaand aan het academiejaar
waarin ze zich willen inschrijven, aanmelden bij de Management Board.
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X. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
A.

STUDIEGEBIED: FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

- MASTER OF SCIENCE IN DE FARMACEUTISCHE ZORG
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
- MASTER OF SCIENCE IN DE GENEESMIDDELENONTWIKKELING
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
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XI. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
A.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1

STUDIEGEBIED: POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
MASTER OF SCIENCE IN CONFLICT AND DEVELOPMENT STUDIES
Rechtstreeks:
• Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: politieke
• wetenschappen
• Bachelor of Social Sciences
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING:
COMMUNICATIEMANAGEMENT
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor of Social Sciences
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
1 a • van Master in de communicatiewetenschappen)
1 a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1 a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Het voorbereidingsprogramma van 44 studiepunten is toegankelijk voor bachelors uit de
studiegebieden Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Economie en TEW, en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Alle andere academische bachelors
volgen een voorbereidingsprogramma van 63 punten.
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: FILM- EN
TELEVISIESTUDIES
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor of Social Sciences
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
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a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
a • van Master in de communicatiewetenschappen)
a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Het voorbereidingsprogramma van 44 studiepunten is toegankelijk voor bachelors uit de
studiegebieden Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Economie en TEW, en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Alle andere academische bachelors
volgen een voorbereidingsprogramma van 63 punten.
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING:
JOURNALISTIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor of Social Sciences
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
1 a • van Master in de communicatiewetenschappen)
1 a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1 a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Het voorbereidingsprogramma van 44 studiepunten is toegankelijk voor bachelors uit de
studiegebieden Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Economie en TEW, en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Alle andere academische bachelors
volgen een voorbereidingsprogramma van 63 punten.
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: NIEUWE MEDIA
EN MAATSCHAPPIJ
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 • Bachelor of Social Sciences
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
1 a • van Master in de communicatiewetenschappen)
1 a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1 a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
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Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Het voorbereidingsprogramma van 44 studiepunten is toegankelijk voor bachelors uit de
studiegebieden Politieke en Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Economie en TEW, en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Alle andere academische bachelors
volgen een voorbereidingsprogramma van 63 punten.
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

MASTER OF SCIENCE IN DE EU-STUDIES
Rechtstreeks:
• Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: politieke wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: politieke
• wetenschappen
• Bachelor of Social Sciences
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding (met uitzondering
a • van Master in de EU-studies)
a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: INTERNATIONALE
POLITIEK
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: politieke wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen
• Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: politieke
• wetenschappen
• Bachelor of Social Sciences
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
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Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN, AFSTUDEERRICHTING: NATIONALE
POLITIEK
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: politieke wetenschappen
1 • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 • Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: politieke
1 • wetenschappen
1 • Bachelor of Social Sciences
2 Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1 a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1 a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
3 Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
1 a opleidingen nieuwe structuur:
1 a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1 b opleidingen oude structuur:
1 a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
- MASTER OF SCIENCE IN DE SOCIOLOGIE
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Rechtstreeks:
• Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: sociologie
• Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: sociologie
• Bachelor in de sociologie
• Bachelor of Social Sciences
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a Nederlandstalig programma
a a opleidingen nieuwe structuur:
a a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
a b opleidingen oude structuur:
a a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
b Engelstalig programma
a a opleidingen nieuwe structuur:
a a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
a b opleidingen oude structuur:
a a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
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Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
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MASTER OF SCIENCE IN SOCIOLOGY
Rechtstreeks:
• Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: sociologie
• Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: sociologie
• Bachelor in de sociologie
• Bachelor of Social Sciences
Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
a Nederlandstalig programma
a a opleidingen nieuwe structuur:
a a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
a b opleidingen oude structuur:
a a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
b Engelstalig programma
a a opleidingen nieuwe structuur:
a a • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
a a • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
a a • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
a b opleidingen oude structuur:
a a • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
a a • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
a opleidingen nieuwe structuur:
a • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
b opleidingen oude structuur:
a • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op https:
//www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/vrijstellingen.
B. STUDIEGEBIED: WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN / GESCHIEDENIS /
RECHTEN, NOTARIAAT EN CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN / ECONOMISCHE EN
TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN / POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
- MASTER OF ARTS IN GLOBAL STUDIES
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - University of Leipzig - The London School of
Economics and Political Science - University of Vienna - Roskilde University - University of Wrocław)
1 Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1 • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de
1 • volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1 • • Geschiedenis
1 • • Politieke en Sociale Wetenschappen
1 • • Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1 • • Taal- en Letterkunde
1 • • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Alle kandidaat-studenten moeten zich ten laatste op 31 mei voorafgaand aan het academiejaar
waarin ze zich willen inschrijven, aanmelden bij het consortium via de coördinerende universiteit
(Leizpig): https://globalstudies-masters.eu/admission/application/
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