Honours Programma Master opleiding tandheelkunde

Honours Programma Credits
Voertaal
Faculteit
Coördinator
Docent(en)
Lesmethode(n)

30 ects, verdeeld over Ma1, Ma2 en Ma3.
Deze studiepunten tellen niet mee voor het
reguliere Onderwijs- en Examenprogramma
van de Masteropleiding Tandheelkunde
Nederlands
ACTA
Prof. dr. C.M. Visscher
Docenten uit verschillende afdelingen van
ACTA verzorgen begeleiding bij dit programma
Overig

Beoogde competenties
Foundation knowledge.
Competentiegebieden (Raamplan 2020): 4.1(4), 4.4(4), 4.5(4), 4.6(4), 4.7(4), 7.15(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B.
Inhoud module
Het programma is bedoeld voor getalenteerde en ambitieuze studenten. De Honours-studenten kunnen
zich verdiepen in een wetenschapsgebied naar keuze. Begeleid door een senioronderzoeker zal de
honours-student een onderzoeksproject starten, inrichten, en uitvoeren. Het programma moet minimaal
één wetenschappelijke publicatie opleveren. Daarnaast dienen tenminste 12 ECTS punten behaald te
worden middels wetenschappelijke scholing. De student stelt hiertoe een individueel programma op,
aansluitend bij het onderzoeksproject. Het honoursprogramma kan ter voorbereiding dienen van een
eventueel promotietraject. Er zijn maximaal 5 plaatsen beschikbaar binnen het Honoursprogramma.
Literatuur
De gebruikte literatuur wordt door gestuurd door het onderzoek dat door de student wordt uitgevoerd.
Toetsvorm
Om een ACTA Honourscertificaat te ontvangen, moet een student:
- Het 1e, 2e en 3e jaar van de masteropleiding tandheelkunde in drie jaar halen. De faculteit kan een
student deelname aan het Honoursprogramma ontzeggen wanneer studievertraging ontstaat.
- Binnen de periode van 3 jaar een wetenschappelijk publicatie schrijven en indienen bij een
internationaal peer-reviewed tijdschrift.
- 12 ECTS aan wetenschappelijke scholing hebben gevolgd.
Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel.
Overige informatie
Om deel te nemen meldt de student zich aan bij de coördinator van het Honoursprogramma. In
afstemming met de coördinator solliciteert de student bij de onderzoeksgroep binnen ACTA waar de
student het beoogde onderzoek zou willen opzetten. Bij de selectie van studenten voor het
Honoursprogramma wordt gekeken naar studieresultaten, motivatie, ambitie en potentie om het
programma naast de reguliere opleiding tandheelkunde te volgen. Voorwaarde voor deelname zijn
nominale afronding van het Bachelorprogramma Tandheelkunden, alsmede minimaal een eindcijfer 8
voor de Bachelorscriptie.

