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INHOUD
In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op
het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische
opleiding en je beheerst dus al de algemeen
wetenschappelijke competenties. Via een
voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch
bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar
een specifieke master.
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STRUCTUUR
Het voorbereidingsprogramma is een verzameling van
vakken uit de drie bachelorjaren. Ondanks de reeds
verworven voorkennis mag je dit niet onderschatten.
Sommige programma’s omvatten meer dan 75 studiepunten
en moeten verplicht gespreid worden over twee of meerdere
academiejaren. Je bent vrij het aantal studiepunten op te
nemen dat je het meest haalbaar acht. Ook de volgorde van
je vakken is vrij te kiezen. Wij raden aan te starten met een
pakket van ongeveer 60 studiepunten en om Statistiek I en II
van bij het begin op te nemen in je traject. Als het
programma dat je moet volgen beperkt is, of als je na het
eerste jaar al redelijk wat credits behaald hebt, dan kan je
combineren met vakken uit de master. Je moet dus niet
volledig geslaagd zijn voor het voorbereidingsprogramma
om vakken uit de master op te nemen.
Let bij de keuze van je vakken op voor de volgtijdelijkheid
voor masterproef en voor stage. Volgtijdelijkheid heeft
betrekking op de volgorde waarin mastervakken moeten
worden afgelegd. Je kan dit bekijken via https://www.ugent.
be/pp/nl/diensten/fdo/git

Afdrukdatum 24 januari 2022

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA TOT MASTER OF SCIENCE IN
DE PSYCHOLOGIE (KLINISCHE PSYCHOLOGIE)
ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS

PRAKTISCHE INFORMATIE
Studieprogramma
studiekiezer.ugent.be/voorbereidingsprogramma-tot-master-ofscience-in-de-psychologie-klinische-psychologie/programma
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Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infodagen
Op de infodag krijg je gerichte informatie over de opleiding en
over de vakken. Je krijgt zicht op wat er verwacht wordt en je
kan vragen stellen aan proffen, assistenten en studenten.
23 april 2022 - 14u00 - 18u00 - - null
24 april 2022 - 10u00 - 14u00 - - null
24 april 2021 - - online
23 april 2022 - 09u00 - 13u00 - - null
Studiegeld
Meer informatie vind je op: www.ugent.be/studiegeld

psychologie.pp@ugent.be
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