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DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 

 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamen(s) en examen(s) van de volgende 
masteropleidingen: 

 
1. Opleiding tot master Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen 

 

hierna te noemen “de opleiding”. De opleiding wordt aangeboden binnen de Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen “de faculteit”. 

 
Artikel 1.2 Bepalingen 
 
In deze regeling zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
 
a) De wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW); 
b) Student: een persoon die bij de universiteit staat ingeschreven om onderwijs te ontvangen 

en/of om de tentamens en examens te doen van een of meer opleidingen; 
c) Vak: een onderwijsdeel van de opleiding, in de betekenis van de wet; 
d) Extra keuzevak: een vak dat kan worden gekozen bovenop het verplichte programma; 
e) Practicum: een praktische oefening, zoals vermeld in artikel 7.13 van de wet, in een van de 

volgende vormen: 
- een scriptie schrijven; 
- een betoog, werkstuk of proefproject schrijven; 
- een onderzoeksopdracht uitvoeren; 
- deelnemen aan veldwerk of een excursie; 
- stage lopen; 
- deelnemen in enig andere onderwijsactiviteit, gericht op het verwerven van bepaalde   
vaardigheden; 

f) Examinering: het masterexamen van de opleidingen; 
g) Tentamen: examen in een bepaald vak; 
h) Examinator: de persoon verantwoordelijk voor het afnemen en beoordelen van een tentamen 

of examen; 
i) Semester: deel van het academisch jaar dat begint op 1 september en eindigt op een datum 

die de faculteit bepaalt, rond 31 januari; of dat begint op deze datum en eindigt op 31 
augustus. In beide semesters moet minstens een week worden ingeroosterd voor examens 
en herexamens. 

j) ECTS credits: studiepunten in overeenstemming met het European Credit Transfer System 
(Europees puntenoverdracht systeem); 

 
Alle overige begrippen hebben de betekenis zoals bij de wet bepaald. 
 

 Artikel 1.3 Doelstellingen van de opleiding 

 
De doelstellingen van de opleiding zijn: 
 

1. het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in de vakgebieden die de 
opleidingen bestrijken; 

2. het verwerven van een wetenschappelijke werkhouding; 
3. voorbereiding op een carrière op wetenschappelijk niveau, of als wetenschapper. 

 
 Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 

 
De opleidingen worden gegeven in voltijd. 
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DEEL 2 ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING 
 

 Artikel 2.1 Studielast 
 
1. De studielast wordt uitgedrukt in ECTS studiepunten. 
2. De opleiding heeft een studielast van 120 ECTS credits. 
3. De vakken van de masteropleiding Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen 

hebben een studielast van 3 of 6 ECTS credits. De eerstejaarsscriptie van de master 
Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen heeft een studielast van 12 ECTS credits. 
De masterscriptie van de masteropleiding Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen 
heeft een studielast van 24 ECTS credits.  

 
 Artikel 2.2 Opbouw 

 
1. De opleiding is opgebouwd uit de vakken zoals vermeld in bijlage 1. 

2. In de opsomming waarnaar in het eerste lid wordt verwezen, mogen geen vakken voorkomen 
die al deel uitmaakten van het bachelorexamen dat de toelating vormde tot de 
masteropleiding.  

 

 DEEL 3 Tentamens en examen van de opleiding 
 

 Artikel 3.1 Tentamens en examen: periodes en frequentie 
 

1. Tijdens elk academisch jaar zijn er twee gelegenheden om tentamen te doen in de vakken 
vermeld in artikel 2.2, met uitzondering van de masterscriptie en de eerstejaarsscriptie van 
de master Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen. Ten minste een keer per 
academisch jaar wordt de gelegenheid geboden tentamen te doen voor de masterscriptie en 
de eerstejaarsscriptie van de master Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen.  

2. Afwijkend van de bepaling in het eerste lid, wordt de studenten ten minste een keer de 
gelegenheid geboden tentamen te doen in een vak dat niet in een bepaald academisch jaar 
wordt gegeven.  

 
 Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 

 

1. Behoudens de bepaling in het tweede lid, zijn de tentamens in de vakken genoemd in art. 2.2 
in de regel schriftelijke tentamens. Op verzoek van de student kan de Examencommissie 
toestemming verlenen om een tentamen in een andere dan de originele vorm te doen. De 
Examencommissie kan beslissen dat het tentamen van een vak een andere vorm krijgt. 

2. Studenten met een functiebeperking wordt de mogelijkheid gegeven om tentamen te doen op 
een wijze die zoveel mogelijk is aangepast aan hun individuele beperking. Indien nodig wint 
de Examencommissie deskundig advies in alvorens te beslissen.  

 
 Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 

 
1. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de 

Examencommissie anders heeft bepaald. 

2. Een mondeling tentamen is openbaar, tenzij, in een speciaal geval, de Examencommissie 
anders heeft bepaald, of tenzij de student bezwaar maakt.  

 
Artikel 3.4 Tentamenuitslagen vaststellen en publiceren 
 
1. De uitslagen worden binnen 15 werkdagen na de dag dat het tentamen is afgenomen 

gepubliceerd op de website van de Universiteit van Tilburg. 
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2. Zodra een mondeling tentamen is afgenomen stelt de examinator de uitslag vast en 
overhandigt aan de student een ter zake geldende schriftelijke verklaring.  

3. Voor een tentamen anders dan schriftelijk of mondeling, bepaalt de Examencommissie 
vooraf op welke wijze het tentamen wordt afgenomen en binnen welke periode de student 
een schriftelijke verklaring ontvangt waarin de uitslag wordt vermeld.  

4. De student heeft het recht op inzage, vermeld in art. 3.6, alsmede het recht op beroep bij het 
College van Beroep voor de Examens.  

 
 Artikel 3.5 Geldigheidsduur  

 
1. In beginsel is de geldigheidsduur van behaalde vakken ongelimiteerd. 
2. Afwijkend van de bepalingen in het eerste lid, kan de Examencommissie een aanvullend of 

vervangend tentamen opleggen voor een tentamen dat meer dan vijf jaar geleden is behaald, 
voordat de student toestemming krijgt om het masterexamen te doen.  

3. Voor de geldigheidsduur van een vrijstelling voor een vak blijven lid 1 en 2 van kracht.  
 

 Artikel 3.6 Inzagerecht  
 

1. Tijdens ten minste zes weken na de publicatie van de uitslagen van een schriftelijk tentamen, 
is het de student toegestaan zijn/haar beoordeelde werk in te zien. Ook op zijn/haar verzoek 
wordt een kopie van dit werk tegen kostprijs verstrekt.  

2. Tijdens de periode vermeld in het eerste lid, kan elk geïnteresseerd persoon kennisnemen 
van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen, alsmede van de normen die bij 
de beoordeling zijn gehanteerd. 

3. De Examencommissie kan besluiten dat inzage en kennisneming plaatsvindt op een 
bepaalde plaats en op niet meer dan twee bepaalde vastgestelde tijdstippen. Als de 
betrokken partij kan bewijzen dat overmacht hem/haar heeft verhinderd om op die bepaalde 
plaats en op die bepaalde tijdstippen te verschijnen, zal hij/zij een andere gelegenheid 
krijgen, indien mogelijk binnen de periode vermeld in het eerste lid. 

 
Artikel 3.7 Vrijstelling 
 
Op verzoek van de student en na overleg met de betreffende examinator, kan de 
Examencommissie een student vrijstelling verlenen voor een tentamen van een vak, als de 
student het vak heeft voltooid in een masteropleiding die alle doelstellingen van het vak geheel 
bestrijkt.  
 
Artikel 3.8 Examinering 

 
1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende 

bewijs heeft ingediend over de door hem/haar behaalde tentamens en van de op deze wijze 
verworven academische vaardigheden.   

2. Voordat de uitslag van het examen wordt vastgesteld, kan de Examencommissie zelf 
onderzoek doen naar het kennisniveau van de student met betrekking tot een of meer 
onderwerpen of aspecten van de opleiding, als en in zoverre de uitslagen van de betreffende 
tentamens de commissie daartoe aanleiding geven. 

 
Artikel 3.9 Graad 
 

1. Zij die geslaagd zijn voor het examen van de master Onderzoek in Sociale en 
Gedragswetenschappen wordt de titel “Master of Science” verleend.  

2. De verleende graad wordt vermeld op het diploma van het examen.  
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DEEL 4  TOELATING, VOOROPLEIDING 

 
Artikel 4.1 Toelatingscommissie 

 
De toelating tot de opleiding is toegewezen aan de directeur Onderzoek, zijnde de vice-decaan 
Onderzoek. 
 
Artikel 4.2 Vooropleiding en toelating 

 
1. De opleiding gaat elk jaar eenmaal van start, namelijk op 27 augustus. 
2. Tot de opleiding toegelaten kunnen worden zij die, aan de Faculteit Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit van Tilburg, een examen hebben behaald in een van de bachelor- of 
masteropleidingen die hierna worden genoemd, met inbegrip van de vermelde vakken. 

a. Psychologie  
b. Sociologie 
c. Organisatiewetenschappen 
d. Personeelwetenschappen 
e. Vrijetijdwetenschappen 
f. Tot de opleiding toegelaten kunnen worden, via de toelatingscommissie vermeld in 

art. 4.1, zij, die in Nederland of in het buitenland, een bachelor of mastergraad 
hebben behaald die, volgens het oordeel van de toelatingscommissie, gelijkwaardig 
is aan die waarnaar wordt verwezen in het vorige lid, of zij die in het bezit zijn van 
een diploma van een gelijkwaardige vooropleiding.  

3. Toelaatbaar tot de masteropleiding Onderzoek in Sociale en Gedragswetenschappen, via de 
toelatingscommissie vermeld in art. 4.1, zijn zij die, in Nederland of in het buitenland, een 
bachelor of mastergraad hebben behaald in een relevante discipline (psychologie, sociologie, 
organisatiewetenschappen, personeelwetenschappen, vrijetijdwetenschappen, of een 
gelijkwaardige academische achtergrond hebben). Aanmeldingen worden beoordeeld op: 

a. Een bachelor- of mastergraad, waardoor op voorbereidende kennis op universitair 
niveau is verkregen in een relevante discipline (zoals psychologie, sociologie, 
organisatiewetenschappen, personeelwetenschappen, en vrijetijdwetenschappen). 
Als studenten van buiten Nederland zich aanmelden, kunnen die studenten alleen 
worden toegelaten indien ze een opleiding hebben afgerond die minimaal een van de 
bacheloropleidingen van de Universiteit van Tilburg bestrijkt, vermeld in artikel 4.2.2.; 

b. Een gemiddelde score van tenminste 7,5 (75%) voor de vakken in het tweede en 
derde jaar van een Nederlandse bacheloropleiding, of een gelijkwaardige score in 
een niet-Nederlands systeem voor de vakken in het tweede en derde jaar van de 
bacheloropleiding of het equivalent daarvan; 

c. Voldoende kennis van de Engelse taal. Studenten waarvan Engels niet de 
moedertaal is moeten slagen voor de TOEFL, een taal toelatingstest, met een score 
van ten minste 600 (paper and pencil) , 250 (computer) of 100 (internet).  De IELTS 
taaltest – met een score van minimaal 7.0, met minimaal een 6.5 voor de 
afzonderlijke elementen – voldoet ook aan de eisen. 

d. In voorkomende gevallen kan de examencommissie besluiten, dat de Engelse 
taalvaardigheid van de toelatingsvragende student voldoet aan de in artikel 4.2 lid 3 c 
genoemde scores zonder dat expliciet een bewijs van goed gevolg is overhandigd. 

e. Voldoende aanleg voor en affiniteit met het doen van wetenschappelijk onderzoek. In 
geval van meningsverschil beslist de vice-decaan Onderzoek. Studenten moeten hun 
bachelorscriptie of een vergelijkbaar betoog vanuit de bachelorgraad tonen.  

f. Onderbouwend bewijs van een geschikte houding en motivatie voor het succesvol 
voltooien van de opleiding moet blijken uit een sollicitatiebrief en twee 
referentiebrieven. In geval van twijfel kan de leiding van de Graduate School 
beslissen om een aanvullend sollicitatiegesprek deel te laten uitmaken van de 
selectieprocedure.   
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Artikel 4.3 Toelatingsonderzoek: procedure 

 
1. Studenten die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie en niet beschikken over een 

permanente verblijfsvergunning voor EU-landen, moeten hun verzoek om te worden 
toegelaten tot de opleiding per 1 september van elk jaar, vóór 15 april van datzelfde jaar 
hebben ingediend bij de toelatingscommissie. Studenten die afkomstig zijn uit een EU-land, 
of die beschikken over een permanente verblijfsvergunning voor EU-landen, moeten hun 
verzoek om te worden toegelaten tot de opleiding per 1 september van elk jaar, vóór 15 mei 
van datzelfde jaar hebben ingediend bij de toelatingscommissie. 

2. In het licht van toelating tot de opleiding zoals bedoeld in art. 4.2, onderzoekt de 
toelatingscommissie de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Als 
aanvulling op het schriftelijk bewijs van de opleiding(en) die de kandidaat heeft voltooid, kan 
de commissie besluiten om bepaalde kennis en vaardigheden binnen of buiten de universiteit 
door deskundigen te laten testen.  

3. Binnen 6 weken na de aanmelding, die kan worden ingediend in de periode gespecificeerd in 
art. 4.3.1, neemt de toelatingscommissie een beslissing over de toelating zoals bedoeld in 
hetzelfde artikel. 

4. Toelating wordt verleend op voorwaarde van de bepaling dat de kandidaat, niet later dan op 
de aanvangsdatum van de door hem/haar gekozen opleiding, voldoet aan de eisen met 
betrekking tot kennis en vaardigheden zoals bewezen met de diploma’s van de gevolgde 
vooropleidingen.  

5. In de schriftelijke verklaring met betrekking tot toelating, wordt de student gewezen op de 
mogelijkheid van beroep bij het College van Beroep voor de Examens.   

 
 
 
 

DEEL 5 STUDIEBEGELEIDING  
 
Artikel 5.1  Studievoortgangadministratie 

 
1. De Centrale Studentenadministratie (DEA-SA) administreert de individuele studieresultaten 

van de studenten.  
2. DEA-SA beheert de toegankelijkheid van de studievoortganggegevens op internet, alsmede 

de informatie hierover.  
 
Artikel 5.2 Begeleiding  
 
1.  Binnen het hekwerk van de toelatingsprocedure, kan de faculteit een regeling treffen met de 

student over de individuele organisatie van de opleiding die hij/zij volgt. 
2.  De faculteit ziet erop toe dat elke student voldoende begeleiding ontvangt gedurende de 

opleiding.  
 

DEEL 6 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 6.1 Wijzigingen 
 
1. Het besluit over wijzigingen in deze regeling wordt genomen door de leiding van de 

Graduate School, na overleg met de onderwijscommissie en advies door de 
faculteitsleiding, in een separaat besluit.   

2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende academisch jaar, 
vooropgesteld dat er redelijkerwijs geen argumenten aan te voeren zijn dat het belang 
van de studenten hiermee wordt geschaad.  
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Artikel 6.2 Algemene hardheidsclausule 
 
De examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende aard in 
individuele gevallen ten voordele van een student een uitzondering te maken op de Onderwijs- en 
Examenregeling. 
 
Artikel 6.3 Bekendmaking 
 
1. De faculteitsleiding ziet toe op passende bekendmaking van deze regeling, van de regels 

en richtlijnen zoals vastgelegd door de Examencommissie, en van de wijzigingen in deze 
stukken. 

2. Elke belangstellende kan bij het faculteitsbureau een kopie verkrijgen van de stukken 
waarnaar in het eerste lid wordt verwezen. 

 
Artikel 6.5 Ingangsdatum 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2009.  
 
Vastgesteld door de decaan op 2 juli 2009. 
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Bijlage 1 bij artikel 2.2  
Opbouw van de masteropleidingen, die in het Engels worden gegeven. 

 
 

Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Psychology and Society’ 
 
Year 1 
Semester 1 
 
500810 Social Psychology of Economic Behaviour    6 ECTS 
500812 Social Psychological Theories       6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424808 Research master: Multivariate Analysis in  
    Psychological Research       6 ECTS  
- 424805 Research master: Categorical Data Analysis   6 ECTS 

       
Semester 2 
 
400824 Research master: Advanced Cross-Cultural Psychology   6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424806 Data Collection and Analysis of Data in Survey  
        Research        6 ECTS 
- 424807 Linear Structural Models      6 ECTS 

400847 Research master: International Traineeship     6 ECTS 
400830 Research master: First year paper        12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and  
  Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic Writing in  
  English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations in  
  English 
 
400846 Research master: Intern traineeship year 1    6   ECTS 
400851 Research master: Research colloquia      
 

 

Year 2  

Semester 1 
 
500846 Social influence         6 ECTS 
500814 Affective Processes       6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424802 Research master: Analysis of Multilevel and  
   Longitudinal Data      6 ECTS 

- 424803 Research master: Comparative Case Studies 6 ECTS 
   
Semester 1 and 2 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS 
400835 Research master: Research skills     6 ECTS 
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400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis              24 ECTS 
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Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Biological Psychology’  
 
Year 1 
Semester 1 
 
400855 Research master: Current Research in Medical Psychology,  
  Developmental  Psychology and Cognitive Neurosciences  6 ECTS 
500825 Medical psychology I: theory and research    6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424808 Research master: Multivariate Analysis in  
   Psychological Research     6 ECTS  
- 424805 Research master: Categorical Data Analysis  6 ECTS 

        
Semester 2 
 
400827 Research master: Cognitive neuroscience and clinical  
  neuropsychology        6 ECTS 
500832 Psychosomatic models of explanation     6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424806 Research master: Data Collection and Analysis 
  of Data in Survey  Research      6 ECTS 
- 424807 Research master: Linear Structural Models  6 ECTS 

400830 Research master: First year paper       12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and  
  Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic  
  Writing in English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations 
  in English 
 
400846 Research master: Intern traineeship year 1    6   ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     
   
 
Year 2  
Semester 1 
 
400847 Research master: International Traineeship    6 ECTS 
500814 Affective processes        6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424802 Research master: Analysis of Multilevel  
  and Longitudinal Data     6 ECTS 
- 424803 Research master: Comparative Case Studies 6 ECTS 

   
 
Semester 1 and 2 
 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS 
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400835 Research master: Research skills     6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis     24 ECTS 
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Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Organisation Studies (incl. Human Resource Studies)’  
 
Year 1 
Semester 1 
 
440803 Complexity within organisations      6 ECTS 
760800 Human Resource Studies       6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424808 Research master: Multivariate Analysis in  
   Psychological Research     6 ECTS  
- 424805 Research master: Categorical Data Analysis  6 ECTS 

 
Semester 2 
 
400832 Research master: Interorganisational relationships   6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424806 Research master: Data Collection and Analysis 
  of Data in Survey  Research    6 ECTS 
- 424807 Research master: Linear Structural Models  6 ECTS 

400830 Research master: International traineeship      6 ECTS 
400830 Research master: First year paper            12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and  
  Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic Writing in  
  English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations in  
  English 
 
400846 Research master: Intern traineeship year 1    6   ECTS 
400851 Research master: Research colloquia      
 

 

Year 2  
Semester 1 
 
400845 Research master: Advances in Organization Studies   6 ECTS 
400849 Research master: Advances in Human Resource Studies  6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424802 Research master: Analysis of Multilevel  
  and Longitudinal Data     6 ECTS 

- 424803 Research master: Comparative Case Studies 6 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS 
400835 Research master: Research skills     6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis      24 ECTS 
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Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Sociology’  
 
Year 1 
Semester 1 
 
400810 Recent Advances in Sociology       6 ECTS 
400808 Life Course Analysis       6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424808 Research master: Multivariate Analysis in  
  Psychological Research     6 ECTS  
- 424805 Research master: Categorical Data Analysis  6 ECTS 

 
Semester 2 
 
400824 Research master: Advanced Cross-Cultural Psychology  6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424806 Research master: Data Collection and Analysis  
  of Data in Survey Research    6 ECTS 
- 424807 Research master: Linear Structural Models  6 ECTS 

400847 Research master: International Traineeship    6 ECTS 
400830 Research master: First-year paper      12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
   
  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and  
  Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic Writing in  
  English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations in  
  English 
 
400846 Research master: Intern traineeship year 1    6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia      
 

 

Year 2  

Semester 1 
 
400809 Micro and Macro Analysis       6 ECTS 
400801 Solidarity and social policy      6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424802 Research master: Analysis of Multilevel and 
   Longitudinal Data      6 ECTS 

- 424803 Research master: Comparative Case Studies 6 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS 
400835 Research master: Research skills     6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis     24 ECTS 
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Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Methodology and Statistics’  
 
Year 1 
Semester 1 
 
424808 Research master: Multivariate Analysis in  
  Psychological Research       6 ECTS 
424805 Research master: Categorical Data Analysis    6 ECTS   
 
Semester 2 
 
424806 Research master: Data Collection and Analysis of Data in  
  Survey Research        6 ECTS  
424807 Research master: Linear Structural Models    6 ECTS 
400847 Research master: International Traineeship    6 ECTS 
400830 Research master: First year paper     12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic Writing in English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations in English 
 
400846 Research master: Intern traineeship year 1     6   ECTS 
400851 Research master: Research colloquia       
 
400853  Research master: Capita selecta: mathematical methods   6 ECTS 
 
      
 

 

Year 2  
 
Semester 1 
 
424802 Research master: Analysis of Multilevel and  
  Longitudinal Data        6 ECTS 
424803 Research master: Comparative Case Studies   6 ECTS 
424804 Research master: Optional subject for students in  
  the Methodology and Statistics track     6 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS  
400835 Research master: Research skills      6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis      24 ECTS 
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Msc in Research in Social and Behavioural Sciences 
Track ‘Psychology and Mental Health’  
 
Year 1 
Semester 1 
 
1 Elective out of the following courses: 
  -  500840   Clinical Psychology      6 ECTS 
 -  500838   Infant Mental Health     6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424808  Research master: Multivariate Analysis in  
  Psychological Research     6 ECTS  
- 424805  Research master: Categorical Data Analysis  6 ECTS 

 
Semester 2 
 
500807  Treatment Methods        6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424806 Research master: Data Collection and 
  Analysis of Data in Survey Research   6 ECTS 
- 424807 Research master: Linear Structural Models  6 ECTS 

400847 Research master: International Traineeship    6 ECTS 
400830 Research master: First-year paper            12 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 

500806  Diagnostics          6 ECTS 

  Research master: Academic skills       6 ECTS 
400842 Research master: Academic Skills: Bibliographic tools        
400844 Research master: Academic Skills: Programming           
400823 Research master: Academic Skills: Basic, Applied and  
  Professional Ethics   
400841 Research master: Academic Skills: Academic Writing in  
  English 
400843 Research master: Academic Skills: Oral Presentations in  
  English 
400846 Research master: Intern traineeship year 1    6   ECTS 
400851 Research master: Research colloquia      
  
  
Year 2  
Semester 1 
 
500837 Emotions and Well-Being       6 ECTS 
1 Elective out of the following courses: 

- 424802 Research master: Analysis of Multilevel  
  and Longitudinal Data     6 ECTS 
- 424803 Research master: Comparative Case Studies 6 ECTS 

 
Semester 2 
 
500847 Research master: Forensic Psychology    6 ECTS 
 
Semester 1 and 2 
 
400856 Research master: Intern traineeship year 2    6 ECTS  
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400835 Research master: Research skills      6 ECTS 
400851 Research master: Research colloquia     6 ECTS 
400848 Research master: Master’s thesis      24 ECTS 
 
 


