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Sinds 2020-2021 wordt de bacheloropleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen hervormd. Studenten die toen 
gestart zijn, volgen dit nieuwe programma.  
 
De onderstaande info is dan voornamelijk van toepassing op studenten die onderweg studieduurvertraging opliepen 
en/of eerder gestart zijn en de opleiding spreiden (bvb vóór 2020-2021 in 1e bachelor begonnen).  
 
De huidige wijzigingen situeren zich in de 3e bachelor. 
 
Grondregels: 
 
- Behaalde vakken, blijven behaald 

 
- Je werkt zoveel mogelijk de bestaande vakken verder af, maar soms is een vervanging nodig voor een 

verdwijnend vak 

 
- Om af te studeren dien je aan minstens 180 studiepunten bacheloropleiding te komen:  

o BA1 = 60SP 
o BA2 en 3: normaal 48 SP BA2, 48 SP BA3 en 24SP keuze = 120SP 
o Bij twijfel: contacteer je studietrajectbegeleider! 

 
 
Wijzigingen BA1 en BA2 

 Geen 
 Opgelet met oude overgangsmaatregelen voor vakken zoals bvb: 

o Complexity and evolution op 3SP >> Complexity and evolution zal enkel nog als 6SP variant 
bestaan 

o Esthetica 3SP >> komt niet meer voor in BA FILO, blijft wel bestaan in andere opleidingen 
o Mind, Brain & Body 6SP >> wie dit nog als BA2-vak volgt: heb je voldoende SP in BA3?  
o Vrijdenken >> enkel bestemd voor wie niet voor thema’s nieuwe tijd is geslaagd (indien dat ‘oude 

vak’ al behaald werd, mag vrijdenken genegeerd worden) 
 
 

Wijzigingen BA3 
 Scientific Integrity 3SP verdwijnt uit de bachelor en wordt een mastervak (keuze) op 6 studiepunten (niet 

volgen indien je het al als bachelorvak voltooide!) 
 Thema’s uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode 6SP verdwijnt 
 Thema’s uit de wijsbegeerte van de 19e eeuw 6SP verdwijnt 
 Ethiek en politieke filosofie 3SP verdwijnt (werd eigenlijk vorig academiejaar al niet meer aangeboden) 

 
 Wie één of meerdere van deze vakken nog diende af te werken, kan vervangen door (1 of meerdere 

van volgende): 
o Mens en omgeving 6SP 2e sem (zie BA2, nieuw daar sinds 21-22) 
o Inleiding in gender- en diversiteitsstudies 6SP 2e sem (zie nieuw programma BA3) 
o Vraagstukken uit de Kennisleer 6SP 1e sem (zie nieuw programma BA3) 
o Extra keuzevak uit een keuzemodule 
o Keuzevak buiten de opleiding 
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 Vul het formulier ‘keuzevak buiten de opleiding’ in als je een vak wil volgen dat je niet in jouw 

studievereisten op cali ziet! Geef op ter vervanging van welk oud/verdwenen vak dit is bij ‘waar dit 
keuzevak past’ en als ‘motivatie’: programmawijziging. 
 

 Keuzemodule:  
o Opgelet voor programmawijzigingen binnen andere opleidingen 
o Laatste mogelijkheid om oude modules af te werken (= erfgoed, tolken, vertalen) 

 
 

 
De opleidingsonderdelen die een student in het oude programma heeft behaald, blijven behaald. Indien 
je nog niet geslaagd bent voor vakken uit de linkerkolom, zie je in de rechterkolom wat er gebeurt: 
 
 

BA 3 programma in 2021-2022 ECTS SEM Indien niet geslaagd voor het vak in de 
linkerkolom 

Scientific integrity 3  1 vervangen door Mens en omgeving 6SP 2e sem en/of 
Inleiding in gender- en diversiteitsstudies 6SP 2e sem 
en/of Vraagstukken uit de Kennisleer 6SP 1e sem Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse 

periode 
6 1 

Wetenschap en maatschappij 6 1 Dit vak hernemen 

Existentiële ethiek 6 1 Dit vak hernemen 

Thema's uit de wijsbegeerte van de 19e eeuw 6 2 vervangen door Mens en omgeving 6SP 2e sem en/of 
Inleiding in gender- en diversiteitsstudies 6SP 2e sem 
en/of Vraagstukken uit de Kennisleer 6SP 1e sem Ethiek en politieke filosofie 3 2 

Humanistiek & zingeving 6 2 Dit vak hernemen 

Redelijk eigenzinnig 6 1+2 Dit vak hernemen 

Paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
met wijsgerig atelier 

6 1+2 Dit vak hernemen 

23 keuzemodules 12 ECTS 12  Keuzemodule afwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wijzigingen bachelor visueel  


