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

stptn
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aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
masterproef, arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgezondheidszorg

Situering
Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module "Masterproef".
Het reikt de nodige ondersteuning aan om te komen tot een individuele masterproef.

Inhoud
1 Principes van wetenschappelijk onderzoek
2 Effectieve en efficiënte manier van wetenschappelijk bronnenonderzoek met nadruk
1 op zoeken van “evidence”
3 Criteria ter beoordeling van een wetenschappelijke (epidemiologische) publicatie
4 Formuleren van onderzoeksvraag, protocol en onderzoeksmethode
5 Gegevensverzameling en -verwerking
6 Vereisten voor optimale mondelinge en schriftelijke rapportering
Voorstelling en bespreking van vorderingsverslagen van de studenten tijdens
terugkomdagen

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
1
1
2
1

Zelfstandig een onderzoek over een probleem in het domein van de
arbeidsgeneeskunde op een wetenschappelijke verantwoorde manier ontwerpen en
uitvoeren
Kritisch rapporteren en verdedigen van het onderzoek naar vakgenoten en naar de
bedrijfswereld

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen

(Goedgekeurd)

1

Hoorcollege, masterproef, microteaching
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• Interactieve hoorcolleges
• Terugkomdagen
• Zelfstandig werk

Leermateriaal
Lesnota's, document "Richtlijnen masterproef"

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
1. Mondelinge voorstelling van het protocol masterproef (1e semester)
2. Aanwezigheid op colleges en terugkomdagen
3. Masterproef:
• schriftelijk neergelegde masterproef (tegen 15 mei)
• schriftelijk neergelegde Engelstalige summary (min. 600 woorden) (tegen 15 mei)
• presentatie van de masterproef en openbare verdediging voor een interuniversitair
• samengestelde jury

Eindscoreberekening
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