Studiefiche
Academiejaar 2018-2019

Masterproef 1 (D000335)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 8.0
Studietijd 225 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Braeckman, Lutgart
De Mey, Brigitte
De Schryver, Antoon
Godderis, Lode

zelfstandig werk
hoorcollege
GE12
VUB
UA
KUL

35.0 u
15.0 u
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

stptn
8

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
masterproef, arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgezondheidszorg

Situering
Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module "Masterproef".
Het behandelt de basisopzet van een masterproef en reikt de nodige ondersteuning
aan om te komen tot een valide opzet van een masterproef.
Het wordt gevolgd door "Masterproef 2" van het tweede Masterjaar.

Inhoud
1
2
1
3
4
5

Principes van wetenschappelijk onderzoek
Effectieve en efficiënte manier van wetenschappelijk bronnenonderzoek met nadruk
op zoeken van “evidence”
Criteria ter beoordeling van een wetenschappelijke (epidemiologische) publicatie
Kritische benadering, analyse en synthese van de relevante literatuur
Aanzet tot het formuleren van onderzoeksvraag, protocol en onderzoeksmethode

Begincompetenties
Geen specifieke vereisten

Eindcompetenties
1 Opzoeken, selecteren en analyseren van wetenschappelijke bevindingen en
1 evidence
2 Kritisch rapporteren van de literatuurstudie en voorstel tot onderzoek

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• Interactieve hoorcolleges

(Goedgekeurd)
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• Terugkomdagen
• Zelfstandig werk

Leermateriaal
Lesnota's, document "Richtlijnen masterproef"

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•

Aanwezigheid colleges en terugkomdagen
Schriftelijk neergelegde literatuurstudie (tegen 31 mei)
Voorstel masterproef (tegen 31 mei) (pass/fail – men kan niet slagen voor
Masterproef 1 indien geen voorstel masterproef ingediend is)

Eindscoreberekening
Beoordeling van de literatuurstudie door 2 juryleden.
Score = rekenkundig gemiddelde, tenzij bij een te groot verschil in punten (>3 punten):
in dat geval wordt een derde lezer aangesteld die een finaal punt geeft.
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