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Je staat voor een belangrijke keuze: welke opleiding ga je volgen in het hoger
onderwijs? De UGent wil jou objectief en uitgebreid informeren over je keuzemogelijkheden: daarom lees je in deze brochure alles over de opleiding
Bestuurskunde en Publiek Management. In deze interactieve opleiding ontdek
je de publieke en social profit sector a.d.h.v. actuele topics. Bestuur, beleid,
recht, organisatie, economie en management zijn de voornaamste bouwstenen
waarmee je aan de slag gaat.
Nieuwsgierig naar de vakken in het eerste bachelorjaar? Blader dan door naar
het weekschema. Liefde op het eerste gezicht? Is de opleiding wel iets voor
jou? We staan stil bij de mogelijke match met jouw profiel en bieden de nodige
achtergrondinformatie. Onze studiebegeleiders staan altijd voor je klaar,
weet wel dat we een flinke portie zelfstandigheid en doorzettingsvermogen
verwachten van onze studenten. Zin om je blik te verruimen? Binnen onze
faculteit stimuleren we internationale ervaringen.
Tot slot geven we een overzicht van de ruime waaier aan jobmogelijkheden
in diverse sectoren en illustreren we dit met enkele concrete jobs waarin
afgestudeerden terechtkomen. Nog vragen? Achterin de brochure vind je
alle initiatieven die we organiseren voor studiekiezers: de UGent Studiekiezer
website, Try-Outs, SID-ins, infodagen ...
Veel succes met je studiekeuze!
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KIEZEN VOOR ...
De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente
mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse
publieke sector een modern bestuur te garanderen. Je krijgt een grondige
opleiding in bestuur en beleid, recht, organisatie, economie en management.

WAT?
In deze opleiding exploreer je verschillende
bestuursniveaus, van gemeentebestuur tot de EU.
Je analyseert actuele beleidsvraagstukken en
je denkt mee over een alternatieve oplossing.
Tijdens de opleiding ontdek je de publieke sector
en social profit sector in zijn breedste vorm:
gemeentebesturen, de federale overheid, de Euro
pese overheid, overheidsbedrijven, consultancy,
belangengroepen, sportverenigingen, culturele
centra, zorginstellingen, OCMW’s, politieke partijen, …
maar ook ondernemingen actief voor overheden.

VERSCHIL MET ANDERE
OPLEIDINGEN?
De studie van de overheid is de kern van de opleiding.
De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management
focust hoofdzakelijk op dienstverlenende spelers in
de publieke, social profit en non-profit sector, dit in
tegenstelling tot andere opleidingen die focussen op
private ondernemingen. De combinatie van beleid,
recht, management, economie en politiek vormt
polyvalente mensen met een kritische ingesteldheid.

VOOR WIE?
Heb je zin om een leidinggevende functie op te
nemen in een maatschappelijk relevante dienst?
Ben je geboeid door de impact van de publieke,
social profit of non-profit sector op het dagelijkse
leven? Wil je beleid, recht, management, economie
en politiek combineren? Zoek je een interactieve
opleiding met actuele topics? Kies dan voor
Bestuurskunde en Publiek Management!
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Twijfels of vragen? Surf naar ugent.be/eb en
bekijk alles vanuit een ander perspectief!

7

BACHELOR

180 SP

ALGEMENE VAKKEN

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management bestaat uit een
academische bachelor van 180 sp gevolgd door de master van 60 sp of
de educatieve master van 90 sp.

ALGEMENE VAKKEN + KEUZEVAKKEN
KEUZETRAJECT: Bestuurskunde en Publiek Management of Onderwijs
ALGEMENE VAKKEN + KEUZEVAKKEN
KEUZETRAJECT: Bestuurskunde en Publiek Management of Onderwijs

MASTER	

60 SP

MASTER IN DE
BESTUURSKUNDE EN HET
PUBLIEK MANAGEMENT

MASTER-NA-MASTER
- European Union Law (E)
- International and European Law (E)
e.a.
Vlerick Leuven Gent Management School
Master of Business Administration (MBA)
e.a.
EDUCATIEVE MASTER
(verkort traject na master)
DOCTORAAT
POSTGRADUAATSOPLEIDINGEN
PERMANENTE VORMING
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EDUCATIEVE MASTER
ECONOMIE
Afstudeerrichting: bestuurskunde en publiek
management

ANDERE MASTERS NA BACHELOR
Rechtstreeks
- bedrijfseconomie
-m
 anagement en beleid van gezondheids
zorg
- G lobal Studies
Via voorbereidingsprogramma
- a lgemene economie
- Economics
- Business Economics
- Business Engineering
- handelswetenschappen
- rechten
- p olitieke wetenschappen
- communicatiewetenschappen
- s ociologie / Sociology
- EU-studies
- Conflict and Development Studies
e.a.

OPBOUW

90 SP

BACHELOR
EERSTE BACHELOR
Vanaf het eerste bachelorjaar Bestuurskunde en
Publiek Management krijg je een stevige basis mee
in de politieke wetenschappen: Geschiedenis van de
staat België en Politicologie. Het opleidingsonderdeel
Inleiding bestuurskunde introduceert je in de organi
satie en werking van de publieke sector. Daarnaast
word je ondergedompeld in de brede juridische
facetten van de maatschappelijke problematiek en
de werking van de (Europese) overheidsinstellingen
a.d.h.v. Inleiding recht en Grondwettelijk recht
voor bestuurskundigen. Het opleidingsonderdeel
Beleidskunde en Organisatie en ICT laten jou toe
de beleidsvoering van publieke organisaties beter
te doorgronden. De cursus Inleiding management
gaat in op de structuur en processen binnen publieke
en private organisaties. Je zal tevens kennis en inzicht
verwerven in de algemene beginselen van de
economische wetenschap via de vakken Inleiding
micro-economie en Inleiding macro-economie.
Dit lessenpakket wordt aangevuld met onder
steunende opleidingsonderdelen zoals Inleiding
sociologie, Inleiding onderzoeksmethoden en
twee vreemde talen: Frans, Engels of Duits.
TWEEDE BACHELOR
In het tweede bachelorjaar worden je bestuurlijke
en juridische basisinzichten verder uitgediept aan
de hand van een grondige studie in Beleidsanalyse,

Practicum samenleving en politiek, Politiek en beleid
van de Europese Unie, Beginselen van regelgeving,
Seminarie bestuursniveau: centrale besturen, waar
door je volledig de wereld van de publieke sector
binnendringt. Je verbreedt je managementkennis
via Publiek management en Inleiding psychologie.
Voorts verdiep je je in een beleidsdomein naar
keuze: veiligheid, welzijn of publiek management
van migratie. Je krijgt ook Onderzoeksmethoden
kwantitatief aangeleerd die de basis vormen van je
wetenschappelijke competenties. De economische
wetenschap komt aan bod in Publieke economie
en je maakt kennis met Inleiding tot accounting
voor not-for-profit en publieke sector.

Dieper graven
In deze brochure ligt de nadruk op de bachelor
opleiding en op het eerste jaar van die bachelor
in het bijzonder. Een vlotte start is immers
cruciaal. Het eerste jaar van een universitaire
opleiding beoogt een grondige inleiding in een
aantal basisvakken. De vakspecialisatie gebeurt
in de daaropvolgende bachelorjaren of in de
master. Het is daarom ook altijd interessant
om het vakkenpakket van de verdere jaren
grondig te bekijken. Dat kan via de website
studiekiezer.ugent.be. De vakken uit het tweede
of derde bachelorjaar bepalen vaak net het
gezicht van je opleiding en geven een beeld van
wat je later écht te wachten staat.
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Via de keuzevakken kun je ofwel verder verdiepen
dan wel kiezen voor een verbreding van je studie.
Tot slot bouw je voort aan je talenkennis met
dezelfde twee vreemde talen als in het eerste jaar.
DERDE BACHELOR
De stevige theoretische basis wordt getoetst tijdens
specifieke bestuurskundige seminaries: Lokale
besturen en Social profit sector. Je verdiept je
bestuurskundige kennis nog meer met Bestuursrecht:
inleiding en rechtsbescherming, Netwerkmanagement
in de publieke sector en Publieke financiën. Daarnaast
verruim je ook je kennis met het opleidingsonderdeel
Sociaal-economisch beleid. Je zal diverse domeinen
van Europese integratie bestuderen en jouw weten
schappelijke competenties worden verrijkt in Onder
zoeksmethoden kwalitatief. Het leertraject vul je
zelf aan met keuzevakken. Zo ontwikkel je een
individueel leertraject tijdens je opleiding. Tot slot
wordt de nadruk gelegd op training in Rapportering
en communicatievaardigheden. Tijdens een 9-weken
durende stage pas je jouw opgedane kennis en
kunde toe in de praktijk. Hierdoor ontplooi je
jouw professionele attitude en leer je omgaan
met uitdagingen in een dynamische omgeving.

MASTER
In de master krijg je een intensieve opleiding en
training die je bacheloropleiding wetenschappelijk
verdiept. Je krijgt een grondige wetenschappelijke
oriëntering in de studie van de bestuurskunde: wat zijn
relevante stromingen in de bestuurskunde voor wie
leiding wil geven? Daarbij hoort een gedegen studie
van het management van organisaties uit de publieke,
social profit en non-profit sector: omgaan met politici
en kritische klanten, werken in een democratische
context van openbaarheid en controle. Het programma
is opgebouwd vanuit een ‘sokkel’ met bestuurs- en
managementonderdelen, evenals het onderdeel
onderzoeksmethodologie. Via keuzevakken biedt
de master je verschillende invalshoeken zoals
Bestuursvragen, Internationaal bestuur, Performance
management, Veiligheid, ICT en communicatie, en
Social profit. De masteropleiding wordt afgesloten
met een masterproef.
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Masterproef
De master eindigt met een masterproef. Het is
een persoonlijk wetenschappelijk werk over een
onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in
overleg met de promotor, dat is de professor
die het werk begeleidt, samen met de weten
schappelijke staf. Je werkt zelfstandig een
wetenschappelijk onderwerp uit en dat houdt
een zekere verdere specialisatie in, een element
waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt
gevraagd. De masterproef is een belangrijk en
omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.

Honoursprogramma’s
Ben je er na je eerste bachelorjaar van overtuigd
dat universiteit voor jou net dat ietsje meer
mag zijn? Dan zijn de honoursprogramma’s
van de UGent beslist iets voor jou. Ze bieden je
tal van intellectuele uitdagingen naast je
normale curriculum. In het universiteitsbrede
honoursprogramma begeef je je ver buiten
de grenzen van je eigen studiegebied om op zoek
te gaan naar het hoe en waarom van wetenschap
in onze wereld. Samen met een kleine groep
medestudenten uit alle studierichtingen
debatteer je met specialisten uit verschillende
disciplines over de meest uiteenlopende
actuele en historische topics. In de facultaire
honoursprogramma’s krijg je de kans om je
verder te verdiepen in je eigen studiegebied,
of om vakken mee te volgen in andere
studiegebieden die je fascineren. Je kan er
bovendien ook je eerste stappen wagen in
het wetenschappelijk onderzoek.
Meer weten?
ugent.be/honoursprogramma
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EDUCATIEVE MASTER
Wil je leren hoe je jouw academische vakkennis
overbrengt aan anderen?
De educatieve masteropleiding in de economie van
90 studiepunten die je onmiddellijk na je academische
bacheloropleiding kan volgen, bevat zowel een
component leraar als een component domein.
Je leert niet alleen lesgeven, maar je krijgt er ook
de vakinhoudelijke expertise op masterniveau.
In jouw bacheloropleiding kan je alvast een pakket
onderwijs van 15 studiepunten afwerken waarna je
rechtstreeks in de educatieve masteropleiding kan
starten. Op die manier maak je vroeg in je opleiding
kennis met wat het betekent om voor leraar te
studeren. Wil je dat pakket niet opnemen in je
bacheloropleiding, dan kan je het als voorbereidings
programma vooraf of gelijktijdig met de educatieve
masteropleiding volgen.
Als je pas na het behalen van je masterdiploma
beslist om leraar te worden, dan heb je al de nodige
domeinkennis op zak en volg je het verkorte traject
van 60 studiepunten van de educatieve master
opleiding. Dat bestaat enkel uit de component leraar
waarbij de focus ligt op pedagogische vaardigheden
en vakdidactiek.
De educatieve masteropleiding bereidt je niet enkel
voor op lesgeven in de hogere graden van het
secundair onderwijs, het hoger onderwijs of het
volwassenenonderwijs. Het is een breed vormende
opleiding die je klaarstoomt voor alle functies
waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.
ugent.be/educatievemaster

In het schema bij het begin van deze rubriek
vind je een paar voorbeelden van specifieke
vervolgopleidingen.
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EN VERDER (STUDEREN)…
NIET-AANSLUITENDE MASTER
Na het afronden van een bacheloropleiding volgen
de meeste studenten de rechtstreeks aansluitende
master/educatieve master. Het is nog steeds de meest
voor de hand liggende keuze. Een trajectwissel is
echter ook mogelijk. Een aantal bachelordiploma’s
kan doorstromen naar een masteropleiding in een
ander (min of meer aanverwant) studiedomein.
Kies je voor een vakgebied dat minder nauw aanleunt
bij je bachelor, dan zul je je kennisniveau moeten
bijwerken via een voorbereidingsprogramma.
EEN TWEEDE MASTERDIPLOMA
Wie al een masteropleiding achter de rug heeft en
de opgedane kennis nog wil verbreden of verdiepen,
kan kiezen voor een bijkomend masterdiploma
of een master-na-masteropleiding (ManaMa).
Een ManaMa eindigt net als een initiële master
(ManaBa) met een masterproef.
DOCTORAAT
Doctoreren is een doorgedreven vorm van speciali
satie rond een specifiek onderwerp in een bepaald
onderzoeksdomein. Na een intensieve periode van
origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf je de
resultaten neer in een proefschrift dat je openbaar
verdedigt voor een examenjury. Slagen levert je de
titel van doctor op. Het is de hoogste graad die kan
worden uitgereikt door een Vlaamse universiteit.
Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande
interesse voor een bepaald vakgebied, gekoppeld
aan een brede maatschappelijke belangstelling én
de bereidheid om je een aantal jaren in te zetten
voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.
De meeste doctorandi zijn in die periode tewerk
gesteld aan de universiteit als wetenschappelijk
medewerker of in het kader van een onderzoeks
project. Een hoge graad van expertise en de gepaste
omkadering zijn alvast aanwezig. Een doctorstitel
kan een belangrijke troef zijn bij het solliciteren voor
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leidinggevende en creatieve (onderzoeks)functies,
niet het minst door de internationale ervaring die
de doctoraatsstudent opbouwt. De titel van doctor
is ook een voorwaarde voor wie een academische
carrière binnen de universiteit of een andere
wetenschappelijke instelling ambieert.

LEVENSLANG LEREN
Een uitgebreid aanbod van opleidingen voor
professionelen verzekert permanent de overdracht
van kennis en technologie bv. in nauwe samenwerking
met de bedrijfswereld of beroepsverenigingen.
En ook als student kan je je kennis verruimen of
verdiepen via lezingen, voordrachten, opleidingen …
binnen of buiten je eigen domein.

Wat ik zo fantastisch vind is dat onze
opleiding een ongelooflijk grote waaier
aan mogelijkheden biedt! Zo zijn
er studenten die de politieke wereld
in willen, maar evengoed studenten
die zich meer thuis voelen in
de sociale sector.
An, bachelorstudente
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Studiepunten
Studiepunten (sp) verwijzen
naar de omvang van een vak/
opleiding. Elk ‘jaar’ bestaat
uit 60 sp verdeeld over de
verschillende vakken. Bij
het bepalen van het aantal
studiepunten wordt niet alleen
rekening gehouden met het
aantal uren les, oefeningen,
practica … maar ook met de
tijd die nodig is om alles te
verwerken. Meer details over
de inhoud van de vakken en
de verhouding aantal uren les/
oefeningen/practica/persoon
lijke verwerking … vind je
op de studiefiches op
studiegids.ugent.be.
Ga via de faculteit naar je
opleiding en klik op het vak
waarover je meer wilt weten.
Semestersysteem
Alle opleidingen zijn georgani
seerd volgens het semester
systeem. Dat wil zeggen dat
het academiejaar opgesplitst
is in twee semesters. Het is
een stimulans om regelmatig
te werken vanaf het begin van
het academiejaar. Elk semester
eindigt met de examens over
de vakken van dat semester.
Zo krijg je al halfweg het
academiejaar feedback over
je vorderingen, je manier van
werken enz. Een beperkt aantal
vakken wordt gedoceerd
over de twee semesters
heen (jaarvakken).
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1STE JAAR BACHELOR 
OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

ALGEMENE VAKKEN
Inleiding micro-economie
Inleiding macro-economie
Inleiding bestuurskunde
Politicologie
Inleiding sociologie
Inleiding onderzoeksmethoden
Inleiding management
Beleidskunde
Inleiding recht
Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen
Organisatie en ICT
Geschiedenis van de staat in België

Traject Onderwijs
Krachtige leeromgevingen

3
1
3 2
6
1
61
3 2
5 2
5 2
61
3 2
5 2
5
1
4
1

TAALVAKKEN
(Kies twee taalvakken waarvan je reeds
niveau I hebt afgelegd)
Duits - niveau II
Engels - niveau II
Frans - niveau II

TAALVAKKEN
2 modules naar keuze
Duits - niveau I
Engels - niveau I
Frans - niveau I

3
3
3

J
J
J

2DE JAAR BACHELOR
OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

ALGEMENE VAKKEN
Publieke economie
Inleiding tot accounting voor not-for-profit
en publieke sector
Onderzoeksmethoden kwantitatief
Practicum samenleving en politiek
Beleidsanalyse
Publiek management [en]
Privaatrecht
Politiek en beleid van de Europese Unie [en]
Beginselen van regelgeving
Seminarie bestuursniveau: centrale besturen

5
1
5
1
5 2
52
5 2
41
3
1
3 2
5 2

KEUZEVAKKEN
(Kies één traject)
Traject Bestuurskunde en Publiek Management
Inleiding psychologie
Keuzevak

3
3

3

1

2

SEMINARIE
(Kies één beleidsdomein)
Beleidsdomein veiligheid
Beleidsdomein welzijn
Beleidsdomein publiek management van migratie

6

1

6
3
3
3

J
J
J

5
5
5

1
1
1

3DE JAAR BACHELOR 
OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

ALGEMENE VAKKEN
Sociaal-economisch beleid
Publieke financiën
Netwerkmanagement in de publieke sector
Europese integratie en multi-level governance [en]
Onderzoeksmethoden kwalitatief
Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming
Stage, rapportering en communicatietraining

5
5
5
5
5
7
12

1
1
1
1
2
1
J

5
5

2
2

KEUZEVAKKEN
(Kies één traject)
Traject Bestuurskunde en Publiek Management
Seminarie bestuursniveau: lokale besturen
Seminarie bestuursniveau: social profit sector
Keuzevakken (één of twee vakken te kiezen uit keuzelijst bachelor Bestuurskunde en Publiek Management)
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Traject Onderwijs
Initiatie vakdidactiek economie
6
Oriëntatiestage economie
3
Keuzevakken (één tot drie vakken te kiezen uit keuzelijst
bachelor Bestuurskunde en Publieke Management
of Seminarie bestuursniveau)
8

J
J

Na de bachelor
Een korte beschrijving van
de inhoud van de rechtstreeks
aansluitende master(s) vind je
in deze bachelorbrochure onder
‘opbouw’. Een uitgebreide
beschrijving van de master,
inclusief schakel- en
voorbereidingsprogramma’s,
en het concrete vakkenpakket
kun je raadplegen via de website
studiekiezer.ugent.be.
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INHOUD VAKKEN
EERSTE JAAR
Welke vakken staan op het programma van je eerste jaar? Welke onderwerpen
komen aan bod? We gaan er hier wat dieper op in zodat je een goed beeld
krijgt van je eerste jaar aan de universiteit.

INLEIDING BESTUURSKUNDE
Je krijgt een introductie in de organisatie en werking
van de publieke sector in ons land. Het vak gidst je
door de complexiteit van bestuursniveaus en -vormen.
De cursus focust op de basisverhoudingen en
processen in het openbaar bestuur: tussen bestuurs
niveaus; tussen burger en bestuur; tussen overheid
en middenveld en tussen politici en ambtenaren.
Je raakt vertrouwd met het begrippenkader en
analyses in de bestuurskundige literatuur. Je leert
kritisch nadenken over het belang van de overheid
in de samenleving en positie in te nemen in
debatten over hervormingen van de overheid.

In de infotheek van de afdeling Studieadvies
kun je de cursussen van het eerste jaar komen
inkijken. Je bent tijdens de openingsuren
welkom zonder afspraak.
ugent.be/studieadvies
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INLEIDING RECHT
In dit vak maak je kennis met het rechtssysteem.
Je leert wat de bronnen van het recht zijn en hoe zij
zich tot elkaar verhouden. Daarnaast maak je kennis
met diverse juridische takken en hun onderlinge
samenhang. Je verwerft in het bijzonder inzicht in
de essentiële concepten en regels van de Belgische
rechtsorde. Tevens krijg je uitleg bij het belang

ervan voor een goede werking van de maatschappij.
Je ervaart hoe het recht beleid helpt vorm te geven.
Het juridisch systeem is dan ook een belangrijk
kader voor jou als toekomstig publiek manager.
Deze basis laat een diepgaandere studie toe van
een aantal rechtstakken in meer specifieke en
verdiepende vakken.
GRONDWETTELIJK RECHT VOOR
BESTUURSKUNDIGEN
In dit vak vertrek je vanuit de bevoegdheidsverdeling
die het Belgisch constitutioneel systeem kenmerkt.
België is immers een federale staat waarin aan de
Gemeenschappen en Gewesten een verregaande
autonomie is toegekend. Je verwerft inzicht in die
bevoegdheidsverdeling en de interactie tussen
beide niveaus staat centraal, evenals de controle
mechanismen daarover. Er is een sterke focus op
de zesde staatshervorming en je leert meer over
de grondrechten en de controle over de naleving
ervan, waardoor je de relatie tussen het gezag en
de burgers beter begrijpt.
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POLITICOLOGIE
Politicologie is de wetenschappelijke discipline die
politiek bestudeert. Je krijgt een algemeen overzicht
van de onderzoeksvragen en onderwerpen die in de
politicologie centraal staan. Je leert politicologische
inzichten en reflexen aan die kunnen helpen om de
huidige politiekmaatschappelijke processen beter te
begrijpen. Wat is politiek? Welke rol spelen ideolo
gieën en volgens welke idealen willen zij de samen
leving inrichten? Je hebt kennis over macht nodig,
een centraal bestanddeel van politiek. Je leert dat
macht geconcentreerd kan zijn bij enkelen, bij een
elite, maar dat ook gewone burgers zich (gelukkig)
kunnen organiseren en participeren in de politiek.
Daarnaast neem je de machtigste kernspelers van
de politiek in België onder de loep: politieke par
tijen. Je bestudeert de werking van het parlement
en de regering, maar ook van de administratie.
Je zoomt in op de organisatie van het openbare
bestuur en op de vorming van overheidsbeleid.
Aangezien dat bij ons in een democratisch systeem
gebeurt, sta je stil bij democratie en verkiezingen
die hierin cruciaal zijn. België staat niet los van de
wereld en daarom verken je ook het belang van de
Europese Unie en van de internationale politiek.
GESCHIEDENIS VAN DE STAAT IN BELGIË
Deze basiscursus leert je hoe de hedendaagse maat
schappij een product is van historische ontwikke
lingen op politiek en sociaal vlak. De wijze waarop
instituties (in de brede zin van het woord) ontstaan,
functioneren en evolueren zijn het gevolg van beleids
opties en politieke besluitvormingsprocessen uit het
verleden. Via een historisch referentiekader wordt
de actuele maatschappelijke rol van de staat in België
verklaard, zodat je de huidige ontwikkelingen kan
duiden aan de hand van parate inzichtelijke kennis
en je zelfstandig tot een kritisch oordeel kan komen.
INLEIDING SOCIOLOGIE
In deze cursus staat het sociaal handelen van mensen
op het niveau van persoonlijke interactie, groep,
organisatie en samenleving centraal. Je bestudeert
klassieke sociologische definities en concepten om
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het sociaal en economisch functioneren van mensen
te begrijpen in een typisch sociologisch denkkader.
Je raakt vertrouwd met zowel de structurele als
culturele aspecten van het sociaal handelen en
krijgt inzicht in de klassieke sociologische theorieën:
sociologisch systeemdenken, symbolisch inter
actionisme, functionalisme, sociale evolutie …
Verder gaat veel aandacht naar organisatiesocio
logische theorieën als basis voor het begrijpen
van hoe mensen functioneren in organisaties.
Dat stelt je in staat om via die denkkaders later
managementinzichten te verwerven.
INLEIDING ONDERZOEKSMETHODEN
Je krijgt een overzicht van de kernbegrippen, rede
neringen en technieken in het bestuurskundig onder
zoek. Je leert relevante en heldere onderzoeksvragen
opstellen, hypothesen formuleren, wetenschappelijke
bronnen vinden en onderzoeksresultaten rapporteren.
Daarnaast maak je kennis met analysetechnieken
die men vaak gebruikt in het onderzoeksveld.
INLEIDING MICRO-ECONOMIE
In dit vak maak je kennis met de economische
wetenschap. De nadruk ligt op micro-economische
concepten en theorieën, waaronder vraag versus
aanbod, gezinnen versus producenten, welvaart,
concurrentie, monopolie, oligopolie ... Via deze
inleiding verwerf je een stevige basis voor alle
andere economische vakken in de volgende jaren.
Je leert kritisch nadenken over micro-economische
vraagstukken. Via oefeningen in kleinere groepen
leer je de theorie toepassen zodat de concepten en
de verbanden ertussen nog duidelijker worden.
INLEIDING MACRO-ECONOMIE
Deze cursus reikt je een macro-economische analyse
aan, waarin de nadruk in grote mate ligt op de rol
van de publieke sector op macro-economisch vlak.
Na een overzicht van macro-economische grootheden
(geld, werkloosheid, de betalingsbalans, het BBP en
economische groei, inflatie …) wordt de rol van de
overheid verder uitgediept. Enerzijds bestudeer je
de gevolgen van macro-economische gebeurtenissen

Ik was en ben erg onder de indruk van
de snelheid waarmee Dries zich het
complexe vraagstuk van de regioscree
ning heeft eigen gemaakt. Meer nog,
zijn methodiek om de antwoorden van
de gemeenten te verwerken en zijn
voorstel van plan van aanpak om de
aankomende vergaderingen met de
clusters aan te pakken is sterk en
strookt goed met mijn inzichten ter
zake. Boeiend en uitdagend werk – en
dat is er genoeg –, de overtuiging van
de studenten dat ze echt bijleren en
gewaardeerd worden, zodat ze met een
goede indruk en nuttige ervaring
terugkijken op hun stage en onze
organisatie, zullen het verschil maken.
Daar wint iedereen bij.
Cathy BERX, Agentschap Binnenlands Bestuur,
afdeling Antwerpen

(bv. een economische crisis) op de publieke sector en
anderzijds de invloed van publieke beslissingen op
de macro-economie. Moet een overheid bijvoorbeeld
meer besteden (en een tekort op de begroting
boeken) in tijden van crisis, of moet net gesnoeid
worden in de loonkosten? De overheid kan een
belangrijke rol spelen bij het stabiliseren van
conjunctuurcycli aan de hand van het monetair
en het budgettair beleid.

INLEIDING MANAGEMENT
Deze cursus verschaft je inzicht in het management
van organisaties. Je leert de kernbegrippen van
management en organisatie kennen en positioneert
die binnen de relevante wetenschappelijke vak
gebieden. Vervolgens focus je op de essentie van
het managen van organisaties en de rollen van
managers (plannen, organiseren, leiding geven,
controleren ...). Tenslotte verken je verschillende
generalistische (strategisch management, verande
rings- en cultuurmanagement) en specialistische
(diensten-, marketing-, communicatie- en human
resourcesmanagement) deeldomeinen binnen
management.
ORGANISATIE EN ICT
In de theorielessen leer je de begrippen en techno
logie van informatiesystemen voldoende beheersen
om er als eindgebruiker en als manager optimaal
gebruik van te maken. Je krijgt inzicht in de strate
gische inzetbaarheid van ICT binnen een organisatie.
Je leert je bewust te zijn van de problemen en
mogelijke oplossingen, zowel voor de manager als
voor de eindgebruiker. Een aantal cases binnen
de publieke sector lichten de theorie toe. In het
praktijkgedeelte ontdek je de mogelijkheden die
de commerciële toepassingspakketten voor reken
bladen en databanken bieden. De nadruk ligt op de
algemene principes, wat jou in staat stelt ook vlot
met andere gelijkaardige applicaties te werken.
BELEIDSKUNDE
In eerste instantie zoomt dit vak in op verschillende
determinanten van beleid zoals beleidsactoren,
-middelen en -context. Daarnaast verwerf je inzicht
in beleidstrends en -ontwikkelingen die mee bepalend
kunnen zijn voor de inhoud van beleid zoals het
(meer) geïnformeerd en geïntegreerd voeren
van beleid. Tenslotte staat de dynamiek van beleid
centraal door te focussen op het verloop van het
beleidsproces. Elk deel van de cursus brengt de
ontwikkeling van de beleidskunde in kaart, zowel
vanuit de beleidstheorie als -praktijk.
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VREEMDE TAAL
Frans
In dit opleidingsonderdeel komen vooral actuele
sociaal-economische onderwerpen aan bod. Naast
luisteroefeningen en leesbegrip scherp je ook jouw
schriftelijke en mondelinge taalbeheersing aan
a.d.h.v. woordenschat en grammatica-oefeningen
in een digitale leeromgeving. Als slotstuk maak je
een portfolio met daarin een beperkte case study
van een Waalse stad.

Dankzij de opleiding bestuurskunde en
publiek management heb ik niet alleen
geleerd om de goede dingen te doen,
maar ook om de dingen goed te doen.
Özgür Balci, advocaat

Engels
De Engelse taal beheersen is uiterst belangrijk met
het oog op je latere tewerkstelling. Daarom besteedt
dit vak aandacht aan de kennis en toepassing van
Engelse grammatica en woordenschat en aan leesen luistervaardigheid. De focus ligt zowel op econo
misch als academisch Engels. Je leert Engelstalige
journalistieke teksten rond socio-economische en
politieke onderwerpen begrijpen en analyseren.
Daarnaast verwerf je ook academische lees- en
luistervaardigheden door wetenschappelijke teksten
te lezen en te ontleden. Tenslotte ontwikkel je Engelse
onderzoeksvaardigheden door academische bronnen
op te zoeken, te vergelijken en te analyseren.
Duits
In het eerste luik van dit taalvak ligt het accent op
taalverwerving (evenwel zonder dat voorkennis van
het Duits vereist is) zodat je je d.m.v. eenvoudige
zinnen correct schriftelijk en mondeling in het Duits
kan uitdrukken. Tevens moet je op een elementair
niveau gesproken en geschreven Duits kunnen
begrijpen. Ook als bestuurskundige kom je immers
terecht in een internationale omgeving waarbij
kennis van vreemde talen onontbeerlijk is. Duits is
daarenboven onze derde landstaal.

© Hilde Christiaens
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WEEKSCHEMA EERSTE JAAR
Dit schema geldt als model, wijzigingen kunnen ieder jaar voorkomen. De UGent zet in op activerend onderwijs
met een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van on campus en online onderwijs. Uren en dagen
kunnen variëren naargelang van de groepsindeling.
* twee taalvakken van drie; lesmoment afhankelijk van groepsindeling

SEMESTER 1
MAANDAG

SEMESTER 2
DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8u

8u

z
9u

Organisatie en ICT

Inleiding
bestuurskunde

Beleidskunde

Inleiding
micro-economie

10 u

9u

Inleiding recht

Grondwettelijk
recht voor
bestuurskundigen

10 u
Politicologie

11 u

11 u

12 u

12 u

13 u

13 u
Frans I*

Duits I*

Engels I*

14 u

15 u

16 u

Duits I*

Frans I*
14 u

Geschiedenis
van de staat
in België

Organisatie en ICT
Oefening

15 u

Inleiding
onderzoeksmethoden

Inleiding
management

Inleiding sociologie

Inleiding
macro-economie

16 u
Engels I*

17 u

17 u

18 u

18 u

19 u
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Toelating
Met een diploma van het secundair onderwijs
word je toegelaten tot een bacheloropleiding.
Wie hierover niet beschikt, neemt het best
contact op met de afdeling Studieadvies.

IETS VOOR MIJ
Het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten is al geruime tijd in beweging.
Een competentiegerichte manier van lesgeven krijgt steeds meer aandacht.
Als universiteitsstudent word je benaderd als actieve en kritische kennisproducent. Tijdens je opleiding ontwikkel je de noodzakelijke basisvaardigheden om
zelf kennis te creëren in complexe situaties.
Het wetenschappelijk onderzoek vormt hierbij steeds het vaste referentiekader en toont aan hoe ingewikkelde problemen vanuit een wetenschappelijke
invalshoek benaderd kunnen worden.

ACADEMISCH
COMPETENT?!
Ben je ‘academisch competent’? Of anders gezegd:
is een opleiding aan de universiteit iets voor jou?
Het antwoord daarop is niet simpel. Intelligentie
(zoals die nu wordt gemeten met bepaalde instru
menten) is slechts tot op zekere hoogte bepalend
voor het al dan niet slagen aan de universiteit.
Hoewel een bepaald niveau van intelligentie nood
zakelijk is, gaat de redenering ‘hoe intelligenter,
hoe beter de resultaten’ niet op. Dat heeft te maken
met het feit dat, zodra je een bepaald intelligentie
niveau bereikt hebt, andere factoren een sterke rol
spelen: je persoonlijkheid, je studiegedrag en studie
strategie. Met dat laatste bedoelen we de technie
ken die je gebruikt om grotere stukken leerstof te
verwerken. Daarnaast spelen inzet, motivatie en
zelfvertrouwen (studeergedrag) een grote rol:
een doordachte studiekeuze en de bereidheid
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om hard en regelmatig te studeren, zijn belangrijke
garanties voor een succesvolle studie. Ook persoon
lijkheidsfactoren die te maken hebben met aanpas
singsvermogen, realiteitszin, emotionele stabiliteit …
oefenen een niet te onderschatten invloed uit. Die
combinatie van factoren bepaalt dus of universitaire
studies succesvol zullen zijn.
De Universiteit Gent ontwikkelde een online studie
keuze-instrument dat niet alleen je interesses maar
ook de noodzakelijke competenties bevraagt. SIMON
geeft je persoonlijk advies op basis van een reeks
tests en vragenlijsten. Je krijgt een antwoord op
twee belangrijke vragen: “welke opleidingen sluiten
aan bij mijn interesses?” en “wat zijn mijn slaag
kansen in de opleidingen die mij interesseren?”.

Test je interesses en vaardigheden op
vraaghetaansimon.be
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VOORKENNIS
Om met succes je studie Bestuurskunde en Publiek
Management aan te vatten is niet echt een speci
fieke voorkennis vereist. In principe start je bij alle
opleidingsonderdelen, behalve talen, vanaf nul.
Een brede algemene interesse, maatschappelijke
bewogenheid, organisatietalent … zijn pluspunten.
Zoals alle universitaire opleidingen vereist ook
deze opleiding een grote dosis inzicht, werkkracht
en gedrevenheid. Naast de klassieke hoorcolleges
(stapsgewijze uitleg door de prof), zijn er ook inter
actieve sessies in klasverband (taalvakken), indivi
dueel in te dienen opdrachten, groepswerk en
presentaties aan medestudenten. Die waaier van
onderwijsvormen, samen met de veelzijdigheid
van de gedoceerde onderwerpen, vormen de basis
voor deze brede universitaire opleiding.

VLOT VAN START
VAKANTIECURSUSSEN IN DE FACULTEIT
Er worden geen vakantiecursussen ingericht ter
voorbereiding van de opleiding bestuurskunde
en publiek management.
ZOMERCURSUS FRANS (TALENCENTRUM)
Studenten die in het secundair onderwijs problemen
ondervonden met Frans, worden aangemoedigd om
de voorbereidende zomercursus Frans, georganiseerd
door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs,
te volgen. Die zomercursus is bedoeld voor studenten
die kiezen voor het taalvak Frans en die eraan twijfe
len of hun voorkennis wel voldoende is.
De cursus frist op intensieve wijze de grammaticale
knelpunten op en leert de cursisten op een vlottere
manier communiceren in het Frans. Het bijwonen van
de cursus is uiteraard niet verplicht, maar is zeker
nuttig om de opleiding met meer zelfvertrouwen
aan te vatten. Dit is een betalende zomercursus die
georganiseerd wordt in augustus en/of september.
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Voor meer informatie over de voorbereidende
initiatieven kun je terecht op
studiekiezer.ugent.be.
Selecteer de opleiding en je vindt toelichting
en praktische details onder de rubriek
‘Vlot van start’.
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WELKE ECONOMISCHE
OPLEIDING PAST BIJ JOU?
Je ontkomt niet aan de economie. Economie wordt steeds belangrijker in
je persoonlijk leven, openbare besturen en in het bedrijfsleven. Kiezen voor
een economisch diploma is kiezen voor directe werkzekerheid in diverse
sectoren, nationaal en internationaal. We leren jou strategisch denken op
lange termijn en bieden jou een wetenschappelijk onderbouwde opleiding
met inhoud. Via internationale vakken en uitwisselingen ontdek je de wereld.
In het hartje van Gent, de grootste studentenstad van Vlaanderen, leiden we
jou op tot manager van de toekomst.

“Ik heb een sterk analytisch denkvermogen, wat de ideale basis vormt
voor een diepgaande bedrijfseconomische opleiding in accounting,
finance en marketing.”
>- Wil graag precies weten hoe een bedrijf
winstgevend wordt
>- Heeft reeds een contract getekend bij een grote
internationale onderneming
>- Gaat graag uit in Gent met vrienden
>- Kijkt uit naar een leidinggevende job

DE TOEKOMST
>- Bedrijfsrevisor (auditor)
>- Kostprijsexpert (controller)
>- Financieel directeur
>- Beleggingsadviseur
>- Marketingmanager
>- Marktonderzoeker

LOUISE 20 jaar koos voor Economische Wetenschappen, want:

ANTONY 20 jaar koos voor Handelsingenieur, want:

“Alle actoren uit de globale economie komen aan bod: overheid,
gezinnen, bedrijven, financiële instellingen en buitenland. Die onderlinge
interactie en marktmechanismen hebben me altijd geboeid.”

“De combinatie economie en wetenschappen spreekt me aan.
De brede vorming in productie, diensten en logistiek zal me
helpen bij het uitbouwen van een succesvolle carrière.”

>- Heeft een brede maatschappelijk-economische
interesse
>- Is actief lid bij de studentenraad
>- Doet aan atletiek
>- Wil mensen adviseren om hun vermogen
te beleggen
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YASMINE 22 jaar koos voor Toegepaste Economische Wetenschappen, want:

DE TOEKOMST
>- A nalist overheidsopdrachten
>- H
 oofdeconoom van een bank
>- C onjunctuuranalist bij de Nationale Bank
>- B eleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid
>- B eleggingsspecialist
>- M
 ilieu-econoom bij een ngo

>- Koestert ambities om processen te verbeteren
>- Organiseert activiteiten bij de studenten
vereniging VEK
>- Deed een studentenjob in logistiek
>- Wil aan de slag als business consultant

DE TOEKOMST
>- Productiemanager
>- Logistiek directeur
>- Expert productieplanning
>- Business consultant
>- Manager research & development
>- Customer relationship manager
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DOMINIKA 22 jaar koos voor Bestuurskunde en Publiek Management, want:
“Het is een toepassingsgerichte en interactieve opleiding die naast beleid,
recht, management en economie ook politieke opleidingsonderdelen
omvat. Bestuurskunde laat je voelen, meedenken en analyseren.”

>- Is geboeid door de impact van overheids
organisaties op het dagelijkse leven
>- Is politiek geëngageerd als OCMW-raadslid
>- Speelt in haar vrije tijd badminton
>- Wil aan de slag als coördinator studiedienst
van een politieke partij

DE TOEKOMST
>- D iensthoofd toerisme en cultuur van een stad
>- G emeentesecretaris
>- S tafmedewerker op het kabinet van een minister
>- H
 uman Resources-expert in een ziekenhuis
>- C onsultant met specialisatie openbare besturen
>- P rojectmanager bij de Europese Unie

NICK 19 jaar koos voor Handelswetenschappen, want:
“Ik zocht een bedrijfsgerichte opleiding met een grote focus
op het zakendoen en de organisatie van een onderneming.
De extra talen en ondernemersvaardigheden zijn een troef.”

>- Heeft een passie voor management
en bedrijfskunde
>- Wenst te starten als student-ondernemer met
zijn eigen zaak
>- Is een echte filmliefhebber
>- Wil later een international management
traineeship volgen
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DE TOEKOMST
>- Belastingconsulent
>- Credit controller
>- IT projectmanager
>- International sales manager
>- Key-accountmanager
>- Humanresourcesmanager
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1Ba
EW

2Ba
Economische
Wetenschappen

3Ba
Economische
Wetenschappen

1Ma

2Ma

Financial Institutions and
Markets
Economic Policy

Jobs
EW

Analist overheidsopdrachten
Hoofdeconoom van een bank
Conjunctuuranalyst bij de Nationale Bank
Beleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid
Beleggingsspecialist
Milieu-econoom bij een ngo

TEW

Bedrijfsrevisor (auditor)
Kostprijsexpert (controller)
Financieel directeur
Beleggingsadviseur
Marketingmanager
Marktonderzoeker

HIR

Productiemanager
Logistiek directeur
Productieplanning expert
Business consultant
Manager research & development
Customer relationship manager

HW

Belastingconsulent
Credit controller
IT project manager
International sales manager
Key-accountmanager
Human resources manager

BPM

Diensthoofd toerisme en cultuur van een stad
Gemeentesecretaris
Stafmedewerker op het kabinet van een minister
Human Resources expert in een ziekenhuis
Consultant met specialisatie openbare besturen
Projectmanager bij de Europese Unie

Educatieve Master

TEW

Toegepaste
Economische
Wetenschappen

Toegepaste
Economische
Wetenschappen

Accountancy
Corporate Finance
Marketing

Educatieve Master

HIR

Handelsingenieur

Handelsingenieur

Data Analytics
Finance
Operations Management

HW

Handels
wetenschappen

Handels
wetenschappen

Commercieel Beleid
Finance en Risicomanagement
Fiscaliteit
Management en Informatica
Personeels- en Organisatie
management

Data Analytics
Finance
Operations
Management

Educatieve Master

BPM

Bestuurskunde
en Publiek
Management

Bestuurskunde
en Publiek
Management

Bestuurskunde en
Publiek Management

Educatieve Master
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EW

TEW

HIR

HW

BPM

Economische wetenschappen

Toegepaste economische
wetenschappen

Handelsingenieur

Handelswetenschappen

Bestuurskunde en
publiek management

Focus op de interactie tussen
de actoren in de economie
(gedrag van gezinnen,
ondernemingen, banken,
overheid, buitenland)

Focus op de functionele
domeinen binnen het bedrijf
(accounting, marketing,
bedrijfsfinanciering)

Focus op de productie
en logistieke keten in
een bedrijfseconomische
omgeving

Focus op het zakendoen
en de organisatie van een
onderneming.
(klanten, aandeelhouders,
leveranciers, overheid)

Focus op het bestuur, beleid
en management van publieke
organisaties

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

– Bedrijfskunde en
management
– Vennootschapsboekhouden
– Financiële analyse
– Organisatiemanagement
– Strategisch HRM
– Retailmanagement
– Ondernemingsfiscaliteit
– Bedrijfsrisico en
verzekeringen

–
–
–
–
–
–
–
–

Micro-economie
Macro-economie
Arbeidseconomie
Ontwikkelingseconomie
Milieu-economie
Begrotingsbeleid
Beleggingsleer
Internationaal bankieren

Accounting
Financiële analyse
Bedrijfsfinanciering
Audit
Analytische kostencalculatie
Marketing
Consumentengedrag
MVO

Productiebeleid
Materialenleer
Werktuigkunde
Beleidsinformatica
Operationeel onderzoek
High tech marketing
Bedrijfsprocesbeheer
Project management

Sociaal-economisch beleid
Bestuursrecht
Grondwettelijk recht
Inleiding politicologie
Beleidsanalyse
Publiek management
Openbare financiën
Veranderingsmanagement

min. 5 à 6 uur wiskunde

min. 5 à 6 uur wiskunde

min. 6 uur wiskunde

min. 3 à 4 uur wiskunde

geen minimumvereisten

Latijn-Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde
Economie-Wiskunde

Latijn-Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde
Economie-Wiskunde

Latijn-Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Moderne Talen
Moderne Talen-Wetenschappen
Economie-Wiskunde

Economie-Moderne Talen
Latijn-Moderne Talen
Humane Wetenschappen

MONITORAAT

VAKANTIECURSUSSEN

STUDENTGERICHT

Vakken 1ste jaar
Extra persoonlijke uitleg en
bijles in groep
Leren studeren
Trajectbegeleiding

Wiskunde
Boekhouden
Frans

Oefeningensessies
Problem-based learning
Ondernemerschap
Stage, internationale uitwisseling,
gastprofessoren, …
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STUDIEONDERSTEUNING
Studeren aan de universiteit betekent een grote verandering en aanpassing.
De groep studenten waarin je terechtkomt is groter en de hoeveelheid leerstof
omvangrijker. Als student moet je bijgevolg beschikken over een flinke portie
zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Dat is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Allerlei initiatieven bieden je ondersteuning bij dat proces.
Diversiteit
De UGent is een geëngageerde en pluralistische
universiteit die open staat voor alle studenten
ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke,
culturele en sociale achtergrond. Allerlei
initiatieven zijn ontwikkeld voor studenten die
om een of andere reden extra ondersteuning
nodig hebben. Dat kan gaan over: taalonder
steuning (bv. Academisch Nederlands), een
voortraject voor buitenlandse studenten, coaching
en diversiteit, toegankelijkheid van gebouwen …
Voor elke specifieke situatie wordt ondersteuning
op maat uitgewerkt. ugent.be/diversiteitengender
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ONDERWIJS

MONITORAAT

De UGent zet in op activerend onderwijs met een
doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van
on campus en online onderwijs. Je gaat daarbij
actief aan de slag met de leerinhouden, zowel
individueel als in interactie met elkaar en met de
lesgevers. De elektronische leeromgeving Ufora is
hierbij een belangrijke schakel. Je kunt online lessen
volgen, op elk moment van de dag lesmateriaal of
leeropdrachten bekijken of downloaden, opdrachten
inleveren, online toetsen maken, communiceren met
je lesgever, medestudenten en het monitoraat.
Een laptop met internetaansluiting is noodzakelijk.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende
basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen
is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Meer info hierover vind je op
helpdesk.ugent.be/byod/student.

Het monitoraat van de faculteit is een vertrouwelijk
en vlot toegankelijk aanspreekpunt voor alle studen
ten. De studiebegeleiders en trajectbegeleiders van
het monitoraat nemen initiatieven om het studeren
vlotter en efficiënter te laten verlopen.
DE STUDIEBEGELEIDERS
– begeleiden individueel of in groep een aantal
vakken in het eerste jaar bachelor inhoudelijk,
je kunt bij hen terecht met vragen over
de leerstof;
– bieden individuele en/of groepssessies aan
over hoe efficiënter te studeren (voorbereiden,
plannen, studeren, reflecteren en bijsturen);
– helpen je zoeken naar oplossingen voor zaken
waardoor je studie minder wil vlotten (concen
tratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag …).
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DE TRAJECTBEGELEIDERS
– geven je individueel advies over je persoonlijke
studietraject en studievoortgang;
– begeleiden en geven informatie bij de keuze
momenten tijdens je studieloopbaan (afstudeer
richting, minor/major …), mogelijkheden i.v.m.
GIT (geïndividualiseerd traject), aanvragen
van een creditcontract, spreiding van studies,
combineren van werken en studeren enz.;
– helpen je bij heroriëntering (overstap naar
andere opleiding).

MENTORING
Als nieuwe student aan de UGent kun je een beroep
doen op een mentor. Van wie kan je immers beter
leren hoe het leven er op de UGent uitziet dan van
een medestudent? Mentoren zijn ouderejaars
studenten die hun ervaring met jou willen delen.
Jouw mentor maakt je wegwijs aan de UGent, geeft
praktische tips rond studieplanning en examens,
biedt ondersteuning bij het verwerken van de
leerstof en geeft regelmatig feedback. Het hele
academiejaar kan je op jouw mentor rekenen.
ugent.be/mentoring

AFDELING STUDIEADVIES
De afdeling Studieadvies is het centrale aanspreek
punt van de Universiteit Gent voor informatie en
advies over de diverse aspecten van de studie
loopbaan zowel voor, tijdens als na je studie. Je kunt
er ook terecht voor begeleiding bij specifieke studie
problemen en persoonlijke/psychologische problemen.
In onderling overleg wordt dan een begeleiding
opgestart of word je begeleid doorverwezen.
Je kunt er terecht voor een individueel gesprek en
ieder semester zijn er groepstrainingen, o.a. over
faalangst, uitstelgedrag en efficiënter studeren.
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Het Aanspreekpunt student & functiebeperking
voorziet specifieke begeleiding en ondersteuning
van studenten met een functiebeperking.
ugent.be/functiebeperking
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INTERNATIONALISERING
Het belang van een internationale ervaring kan niet worden overschat.
Daarom zit internationalisering vervat in elke UGent-opleiding. Je zult
het zowel ervaren tijdens je studies ‘thuis’ als wanneer je kiest voor een
internationale uitwisseling waarbij je een deel van je studieprogramma
afwerkt aan een buitenlandse partnerinstelling.

Studeren aan de universiteit houdt meer in dan het
verwerven van academische kennis en vaardigheden.
Tijdens je studies word je klaargestoomd om te
functioneren in een mondiale maatschappij en
arbeidsmarkt. Een internationale ervaring, in de
brede zin van het woord, maakt dan ook inherent
deel uit van je opleiding aan de UGent:
– je komt in contact met buitenlandse lesgevers
en sprekers
– je volgt les samen met internationale mede
studenten
– je verwerkt leerstof uit anderstalige cursussen
of via casussen uit andere landen en culturen
– je werkt eventueel online samen met studenten
van andere universiteiten
– je volgt als keuzevak een korte, intensieve cursus
in een internationale setting
Je kan er ook, net als meer dan 20% van je mede
studenten, voor kiezen een langere periode in
het buitenland door te brengen tijdens je studies.

42

INTERNATIONALE
UITWISSELING
De faculteit Economie en Bedrijfskunde hecht een
groot belang aan de internationale dimensie van
onderzoek en onderwijs. Onderzoekers participeren
actief in internationale onderzoeksnetwerken,
presenteren hun werk op internationale fora en
publiceren in internationale tijdschriften en boeken.
Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal
studenten uit voor internationale uitwisseling bij
de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren
jaarlijks ook een 200-tal buitenlandse studenten
aan de faculteit.
De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens
het derde bachelorjaar of in de masteropleiding
gebruik te maken van het studentenuitwisselings
programma Erasmus van de Europese Unie.
Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese
Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten
uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica.
Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit
een bilaterale overeenkomst af met Franstalige
universiteiten uit Brussel en Wallonië.
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Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings
akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan,
Taïwan, Mexico en Brazilië. Er zijn ook uitwisselings
mogelijkheden binnen Erasmus Mundus.
In het kader van Internationalisation@home biedt
de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in
het derde bachelorjaar en het grootste deel van
de opleidingsonderdelen van de masterjaren in
het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie
van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren
anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook
een internationale dimensie.

AAN HET WERK
Door het brede terrein waarop de afgestudeerden zich bewegen, biedt het
einddiploma een zeer ruime waaier van jobmogelijkheden in diverse sectoren
in de overheid, de social profit sector, het bedrijfsleven, het onderwijs en in het
wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal.

Uiteraard vertrek je niet onvoorbereid op een buiten
lands avontuur. Je kunt deelnemen aan infosessies,
de interculturele voorbereiding of een intensieve
talencursus bij het Universitair Centrum voor Talen
onderwijs volgen of je kunt een beroep doen
op persoonlijke begeleiding.
Onderzoek toont aan dat een buitenlandse studie-
ervaring een gunstig effect heeft op je zelfvertrouwen,
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er is ook een
positieve impact op je latere carrière: je vindt sneller
werk en je krijgt betere kansen tijdens je beroeps
loopbaan. Een internationale uitwisseling betekent
ook een enorme boost voor je talenkennis: je kennis
neemt toe en je krijgt vertrouwen om een andere
taal te gebruiken.
Meer info: ugent.be/buitenland

Al even fantastisch was mijn Erasmus
ervaring. Het avontuur ging in sneltrein
vaart voorbij, zodat ik met moeite de
belangrijkste gebeurtenissen in de tijd
kan plaatsen.
Jacob Vermeulen, uitwisselingsstudent,
Växjö, Zweden
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De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management
leidt jongeren op die willen werken in de publieke,
social profit en non-profit sector: de Europese
instellingen, ambassades, de Vlaamse en federale
overheid (o.a. ministeries), de rechterlijke macht,
politieke partijen, onderzoeksinstellingen, gemeente
besturen, OCMW’s, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen,
cultuurcentra, etc. Bestuurskundigen kunnen ook
aan de slag in het bedrijfsleven of consultancy.
Er is steeds meer vraag naar bekwame medewerkers
die een open kijk en ruime inzichten weten te com
bineren met vaardigheden in leidinggevende en
ondersteunende functies. Publieke organisaties

moeten op een hedendaagse manier worden
gemanaged en er wordt verwacht dat ze flexibel
en efficiënt met hun publiek omgaan. Concrete jobs
waarin afgestudeerden terecht komen: diensthoofd
toerisme en cultuur van een stad, gemeente
secretaris, stafmedewerker op het kabinet van
een minister, Human Resources-expert in een
ziekenhuis, consultant met specialisatie openbare
besturen, projectmanager bij de Europese Unie,
auditor bij een overheidsbedrijf.
De top 3 sectoren waarin afgestudeerde bestuurs
kundigen werken zijn overheid (43,5%), consulting
(11,4%) en onderwijs (7,1%).
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INFORMEER JE (GOED)!
Een opleiding kiezen in het hoger onderwijs is een boeiende zoektocht.
Hoe actiever je op zoek gaat, hoe meer je te weten komt – ook over jezelf!

WEBSITE STUDIEKIEZER

BROCHURES

Op de website studiekiezer vind je informatie over
de inhoud van alle opleidingen van de UGent,
het bijhorende studieprogramma, de toelatings
voorwaarden, het studiegeld, de infomomenten,
de voorbereidende initiatieven …
Je kunt ook zoeken op basis van interessegebieden.
Die zoekfunctie maakt al een eerste selectie uit het
aanbod van de UGent en helpt jou in je keuzeproces.
studiekiezer.ugent.be

Er is een uitgebreid aanbod infobrochures
beschikbaar:
– overzichtsbrochure van alle bacheloropleidingen
– brochure per bacheloropleiding
– online informatiefiche per masteropleiding
– Wonen aan de UGent: info over huisvesting
– Centen voor Studenten: info over studie
financiering, sociaaljuridisch statuut …
Vraag brochures aan op ugent.be/brochures.

AFDELING STUDIEADVIES
Heb je vragen of nood aan een persoonlijk gesprek
over je studiekeuze? De medewerkers van de afdeling
Studieadvies staan ter beschikking van jou en
je ouders. Voor een uitgebreide babbel met een
studieadviseur maak je best vooraf een afspraak.
ugent.be/studieadvies
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STRAKS STUDENT
AAN DE UGENT
Volg samen met je ouders de algemene infosessie
over studeren in het hoger onderwijs, met uitleg
over studeren aan de UGent, de studieaanpak, de
flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten en
huisvesting.

TRY-OUTS
Tijdens de Try-outs krijg je een voorproefje van het
echte werk! Hoe moet je studeren aan de universiteit?
Welke studievaardigheden zijn belangrijk?
Je krijgt een opgenomen les te zien, je verwerkt het
bijhorende lesmateriaal en je lost een oefening op.
Zo ervaar je zelf hoe je aan de universiteit met
leerstof aan de slag gaat en hoe je de leerstof zo
efficiënt mogelijk kunt verwerken. De talrijke tips
kun je al uittesten tijdens je laatste jaar secundair
onderwijs.

SID-INS
De studie-informatiedagen voor laatstejaars
leerlingen secundair onderwijs is een organisatie
van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De editie van 2021 vindt online plaats: alle informatie
over de studie- en beroepsmogelijkheden na het
secundair onderwijs is beschikbaar. Ook de UGent
informeert je grondig over alle bacheloropleidingen.

BLIJF OP DE HOOGTE
Alle data en actuele info op:
ugent.be/studiekeuze
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INFODAGEN

OVERZICHT BROCHURES BACHELOROPLEIDINGEN

Stip alvast de datum van de infodag in je agenda aan:
je krijgt uitgebreide informatie over het studie
programma en de verwachtingen van de opleiding.

1 Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen
2 Taal- en letterkunde
3 Toegepaste taalkunde: vertalen – tolken –
meertalige communicatie
4 Oosterse talen en culturen: Arabistiek en
islamkunde – China – India – Japan
5 Oost-Europese talen en culturen
6 Afrikaanse talen en culturen
7 Geschiedenis
8 Kunstwetenschappen
9 Archeologie
10 Rechten
11 Criminologische wetenschappen
12 Politieke wetenschappen
13 Communicatiewetenschappen
14 Sociologie
15 Psychologie
16 Pedagogische wetenschappen
17 Economie, Toegepaste economie,
Handelsingenieur
18 Bestuurskunde en publiek management
19 Handelswetenschappen
20 Wiskunde
21 Fysica en sterrenkunde
22 Informatica
23 Chemie
24 Biologie
25 Biochemie en biotechnologie
26 Geologie
27 Geografie en geomatica
28 Burgerlijk ingenieur
29 Industrieel ingenieur: bouwkunde – landmeten –
chemie – elektromechanica – elektrotechniek –
elektronica-ICT – informatica
30 Industrieel ingenieur: machine- en
productieautomatisering / Campus Kortrijk
31 Industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen /
Campus Kortrijk
32 Burgerlijk ingenieur-architect
33 Bio-ingenieur

Datum zaterdag 13 maart 2021
zaterdag 24 april 2021

BACHELORBEURS
Heb je nog vragen over onze bacheloropleidingen?
Blijf je twijfelen? Tijdens de Bachelorbeurs kun je
al je vragen stellen aan medewerkers van alle
opleidingen en van de afdeling Studieadvies.

34 Industrieel ingenieur: Biowetenschappen:
land- en tuinbouwkunde – voedingsindustrie
Industriële wetenschappen: biochemie
35 Industrieel ingenieur: Bio-industriële
wetenschappen / Campus Kortrijk
36 Geneeskunde
37 Tandheelkunde
38 Logopedische en audiologische wetenschappen
39 Biomedische wetenschappen
40 Lichamelijke opvoeding en bewegings
wetenschappen
41 Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
42 Farmacie
43 Diergeneeskunde
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VOLG DE OPLEIDING BESTUURSKUNDE
EN PUBLIEK MANAGEMENT OP:
ugent.be/eb
/ugentfeb

INFODAGEN
zaterdag 13 maart 2021
zaterdag 24 april 2021
ugent.be/infodagen

INSCHRIJVEN AAN DE UGENT
Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden
en een inschrijvingsaanvraag doen voor
alle opleidingen van de UGent.
Die inschrijvingsaanvraag moet vervolgens
worden omgezet in een definitieve
inschrijving (tijdens de zomermaanden).
Alle info op: ugent.be/inschrijven

Afdeling Studieadvies
Directie Onderwijsaangelegenheden
Campus Ufo, Ufo
SintPietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
1ste verdieping
T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies

