Erratum OER 2018-2019
De onderwijstaal werd gewijzigd bij onderstaande opleidingsonderdelen.

Opleidingsprogramma
Campus Brussel
2018-2019
3e opleidingsfase
Bachelor in de toegepaste informatica
Modeltraject

OPO's en OLA's
NH
G/NG

SP

NT
VT

Taal

Uitgesloten
voor EC/CC

sem 1
*

sem 2
*

KEUZETRAJECT A - DESIGN & BUILD SOFTWARE **
Leerlijn Design & Build Software
Integration project software

NT/VT

9

Integration project software

9

NL

x

NL

x

← Alle OPO's van de 1e opleidingsfase TI + toegang tot keuzetraject A
KEUZETRAJECT B MANAGE INTERNET & CLOUD **
Leerlijn Manage Internet & Cloud
Integration project Internet & Cloud
Integration project Internet & Cloud

NT/VT

9
9

← Alle OPO's van de 1e opleidingsfase TI + toegang tot keuzetraject B
*

kan in geval van overmacht wijzigen

Verduidelijkingen
** In de derde fase zijn er vier verplichte opleidingsonderdelen (12 studiepunten). De studenten kiezen verder een keuzetraject A of B als specialisatie. Uit de lijst van
keuzevakken nemen de studenten één of meer keuzevakken op om aan 180 studiepunten te komen. Indien het uurrooster het toestaat en de volgtijdelijkheid dit
toelaat, kan een vak uit een ander keuzetraject als keuzevak worden genomen. Studenten die voor optie 4 kiezen nemen het opleidingsonderdeel Business Ethics niet
op in hun ISP. Bepaalde keuzevakken waarvoor geen volgtijdelijkheid is aangegeven, kunnen studenten reeds in de eerste of tweede opleidingsfase opnemen. Dat is
vooral nuttig voor ICT Partner Training, wat in vele gevallen een zomercursus is ingericht door een partnerbedrijf of een partnerhogeschool in het buitenland.
Legende
OPO: opleidingsonderdeel
OLA: onderwijsleeractiviteit
SP: studiepunten
NH: niet herkansbaar
NT: niet tolereerbaar
VT: dwingende volgtijdelijkheid
G/NG: geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd
Taal: onderwijstaal
Uitgesloten voor EC/CC
Uitgesloten: opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC)
Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract
Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten
De vakken voor inkomende studenten worden opgenomen in Optie 4
Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten
++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een
inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan.
+: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval
moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling.
de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

