
Interesse in filosofie?
Bachelor in de Wijsbegeerte 
als tweede bachelordiploma 

Filosofie prikkelt je of heeft jou altijd al geboeid. 
Het is een stille droom van jou om filosofische 
teksten te leren lezen, om inzicht te verwerven in 
het ideeëngoed van grote denkers uit heden en 
verleden en om een filosofisch referentiekader op 
te bouwen.
Je voelt je aangetrokken tot de vaak originele 
vraagstelling van filosofen. Je bent op zoek naar 
opvattingen en analyses die je helpen om kritisch 
na te denken over de grondslagen van wetenschap, 
over maatschappij en moderne cultuur.
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De Universiteit Antwerpen helpt je om die 
droom in vervulling te laten gaan. De opleiding 
wijsbegeerte heeft een aangepast en aantrek-
kelijk programma uitgewerkt voor wie aan onze 
universiteit reeds een bacheloropleiding volgt. 
Met drie extra semesters studeren kan je zo een 
tweede bachelordiploma behalen.  
Een nieuw en boeiend perspectief voor je  
universitaire studie, niet?

Meer weten?
 
Bacheloropleiding wijsbegeerte met 
studieduurverkorting

www.uantwerpen.be/bachelor-wijsbegeerte
 

Kathlijn Pittomvils
Studietrajectbegeleider
03 265 45 64

www.uantwerpen.be/helpdesk-lnw
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Filosofie studeren
Sommige studenten aan onze universiteit zijn bewust op 
zoek naar een brede vorming. Zij kijken graag voorbij de 
grenzen van hun eigen discipline en vinden het belang-
rijk om bij grote en fundamentele vragen stil te staan. Ze 
verlangen naar een academische vorming waarin ze een 
filosofisch referentiekader krijgen. Een vorming die hen 
kritisch leert reflecteren over de wereld en uitdaagt tot 
grotere creativiteit en out-of-the-box denken.

Ook iets voor jou?
Herken jij dat? Droom jij ook van een universitaire loop-
baan waarin ruimte is voor inhoudelijke verdieping en 
kritische reflectie, los van de specifieke vereisten van je 
discipline?
Dan is er veel kans dat een bijkomende opleiding filosofie 
voor jou een enorme meerwaarde kan betekenen.
De opleiding wijsbegeerte biedt aan alle studenten van 
de Universiteit Antwerpen de mogelijkheid om zich in te 
schrijven voor de bachelor wijsbegeerte, na het behalen 
van 60 studiepunten in de eigen opleiding.  
Dat opent het perspectief om als tweede diploma een 
bachelordiploma wijsbegeerte te behalen, met studie-
duurverkorting (99 sp).

Na het behalen van 60 sp tijdens je huidige opleiding 

Je volgt een aantal filosofische opleidingsonderdelen, 
die je uit deze korf kan kiezen:
•	 Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse 

wijsbegeerte
•	 Geschiedenis van de moderne en hedendaagse 

wijsbegeerte
•	 Cultuurfilosofie
•	 Ethiek
•	 Logica, ken- en wetenschapsleer
•	 Seminarie moderne filosofische auteurs
•	 Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 

Twee extra semesters 

Je vervolledigt de bacheloropleiding wijsbegeerte* 
met opleidingsonderdelen uit deze clusters:
•	 Vaardigheden
•	 Geschiedenis van de wijsbegeerte
•	 Systematische wijsbegeerte
•	 Lectuur van filosofische auteurs
•	 Onderzoeksseminaries 

Extra collegevrij semester 

Je rondt je opleiding af met het schrijven van een 
filosofische scriptie:
•	 Voortgangsseminarie
•	 Bachelorproef

Extra filosofische opleidingsonderdelen tijdens je 
huidige opleiding 
Om een bijkomende opleiding wijsbegeerte te 
combineren met je huidige bacheloropleiding, 
stellen we een basistraject voor. Hoeveel en 
welke opleidingsonderdelen je precies opneemt, 
bepaal je zelf. Je kan kiezen uit een korf van zeven 
opleidingsonderdelen, die gedoceerd worden in de 
avonduren. Zij laten zich dus gemakkelijk inpassen 
in je huidige collegerooster. Alle lessen vinden plaats 
op de stadscampus. Afhankelijk van je studieritme en 
eventuele bijkomende vrijstellingen,** blijft er daarna 
een haalbaar programma over dat je gespreid over drie 
extra semesters kunt afwerken. Het laatste semester 
van dat traject is bovendien collegevrij. Gemotiveerde 
studenten kunnen het programma zelfs op twee 
semesters afwerken. 

Schrijf je nu al in voor de bachelor wijsbegeerte 
Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de 
studietrajectbegeleider van de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte: Kathlijn Pittomvils 03 265 45 64  
www.uantwerpen.be/helpdesk-lnw 

* Bekijk het volledige programma van de bachelor- 
opleiding wijsbegeerte met studieduurverkorting op  
www.uantwerpen.be/bachelor-wijsbegeerte. 

** Je kan extra vrijstellingen verkrijgen voor filosofi-
sche opleidingsonderdelen die je reeds hebt afgelegd.

Basistraject

Bachelor in de Wijsbegeerte als 
tweede bachelordiploma

Een aangepast programma, 
drie extra semesters.
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