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1ste jaar Master in de Geneesmiddelenontwikkeling – uitdovend programma
Keuzeblok Geneesmiddelenontwikkeling (HOC/WPO en/of ZELF – 3 ECTS credits)
Coördinator: Prof. Van Eeckhaut
In dit opleidingsonderdeel zijn 9 onderwerpen ondergebracht, die als actueel beschouwd
worden in de farmaceutische wetenschappen met zowel aandacht voor
geneesmiddelenontwikkeling als voor de officina. Dit zijn:
O

(1) Mondhygiëne producten (Prof. Bottenberg) HOC

O

(2) Diergeneeskundige geneesmiddelen (Prof. Debusschere) HOC/ZELF

O

(3) Voeding in de eerste twee levensjaren (Prof. Tommelein) HOC

O

(4) Experimenteel wetenschappelijk onderzoek (Dr. Apr. Pieters) HOC/ZELF

O

(5) Interactie tussen fytotherapeutica, voedingssupplementen en
kankertherapieën (Prof. Demeyer) HOC/ZELF

O

(6) Europees dossier voor cosmetica (Prof. Rogiers) HOC/WPO

O

(7) Klinische biologie (Prof. Lanckmans) ZELF

O

(8) Neurovirologie (Prof. Massie) HOC/ZELF

O

(9) Kritische kijk op alternatieve behandelingswijzen (Prof. Smolders) HOC

De student kiest 2 van deze onderwerpen (duid aan in de lijst hierboven).
Ofwel:
De volgende 6 studiedelen kunnen eveneens als keuzevak opgenomen worden en
omvatten elk 3 ECTS. De student kiest bijgevolg slechts 1 onderwerp (duid aan):

O

(1) Het schrijven van een wetenschappelijk artikel (Prof. Tommelein) ZELF

O

(2) Medische hulpmiddelen en thuiszorg (Prof. De Paepe) HOC/WPO

O

(3) Farmaco-economie (GO) (Prof. Putman) HOC/WPO

O

(4) Regulatory affairs (NN) HOC

O

(5) Drug R&D in industry (Prof. Walter Van den Broeck) HOC

O

(6) Voedingsleer en voedingssupplementen (Prof. Mangelings) HOC (zonder WPO)

Ofwel:
O
Ik schrijf mij in voor het keuzeblok Geneesmiddelenontwikkeling, maar wens
zelf een studiedeel (intern/extern) voor te stellen en ter goedkeuring voor te leggen
aan de titularis en de Opleidingsraad FW.
Mijn keuze (met vermelding van ECTS):

Ofwel:
O
Ik kies niet voor het keuzeblok Geneesmiddelenontwikkeling, maar schrijf me in
voor het studiedeel Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij (Prof.
Verstrynge - 3 ECTS-credits) bestaande uit 12u HOC, 22u WPO en 30u ZELF.
Ofwel:
O
Ik kies niet voor het keuzeblok Geneesmiddelenontwikkeling, maar schrijf me in
voor het studiedeel Industriële stage, waarbij ik zelf een stage voorstel en dit ter
goedkeuring voorleg aan de titularis (Prof. Van Eeckhaut) 80u ZELF.

HANDTEKENING STUDENT……………………………………………………………….

GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG INGEVULD BINNEN TE BRENGEN OP HET
FACULTEITSSECRETARIAAT UITERLIJK OP 15 OKTOBER 2021.
GEEN WIJZIGINGEN MEER MOGELIJK!
Binnen de zeven kalenderdagen (vervaltermijn die ingaat de dag na de kennisgeving van de beslissing)
kan de student een intern beroep indienen bij de Voorzitter van de betrokken beroepscommissie
overeenkomstig de modaliteiten en procedure zoals omschreven in artikel 153.

