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FSA: FACULTAIRE STUDENTENADMINISTRATIE
̶
̶

Eerste aanspreekpunt voor studenten
Les- en examenroosters
Wat te doen bij afwezigheid (ziekte)
Examensecretariaat (punten, deliberaties, feedback,…)
Aanvragen attesten, puntenbrief, creditbewijs
Vragen betreffende diploma’s en diplomasupplementen
Masterproeven
Allerlei (wegwijs lokalen, inschrijven, herinschrijven, curricula…)
̶
̶
̶
̶
̶
̶

STUDIETRAJECTBEGELEIDING
Annelies Holvoet

Sarah Bogaert
Greet De Beer
Nele De Wolf

fsa.ea@ugent.be
afwezig.ea@ugent.be (melding afwezigheden)
Gelijkvloers, lokaal 032
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STUDIETRAJECTBEGELEIDING

STUDIETRAJECTBEGELEIDING

Industrieel ingenieur:
Ø studietrajectING.ea@UGent.be
Ø Gelijkvloers, lokaal 027

Informatie en advies i.v.m.:
̶ Studiekeuze / heroriënteren
̶ Onderwijs- en examenreglement (studievoortgang, deliberaties,
contracten, …)
̶ Studietraject: opmaak individueel traject, opvolging studievoortgang,
leerkrediet, vrijstellingen, …
̶ Bijzonder statuut - werkstudentenstatuut
̶ Studiegerelateerde problemen

Burgerlijk ingenieur(-architect):
Ø studietrajectIR.ea@UGent.be
Ø Gelijkvloers, lokaal 028
Online reservatiesysteem via http://www.monitoraatea.ugent.be

Gerichte doorverwijzing

Website: https://www.ugent.be/ea
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studieondersteuning
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OMBUDSDIENST
̶ Problemen of klachten van studenten
̶ Bemiddelen, advies geven, informeren
̶ Prof. Greet Deruyter en prof. Tanja Van Hecke
̶ http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/ombudsdienst

QUIZ
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Welke studenten komen niet in aanmerking voor het bijzonder statuut?

Op het einde van het eerste bachelorjaar heb ik één tekort van een 8/20.
Voor alle andere vakken ben ik geslaagd. Kan ik gedelibereerd
(= geslaagd verklaard) worden voor het eerste bachelorjaar?
a)

Nee, je kan enkel gedelibereerd worden als je één 9/20 hebt.

b)

Je kan gedelibereerd worden met één 8/20 als het gaat over een vak
van maximaal 6 studiepunten.

c)

Je kan ervoor kiezen om jezelf te delibereren via het inzetten van
deliberatiekrediet.

a)

Studenten die erkend zijn als topsporter

b)

Studenten met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie

c)

Studenten die ook een opleiding klassieke muziek volgen aan het
conservatorium

d)

Studenten die in het praesidium zitten van een studentenvereniging

e)

Studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands die voor het eerst
inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs
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Na afloop van het eerste jaar burgerlijk ingenieur ben ik geslaagd voor 45
studiepunten. Hoeveel bedraagt de stand van mijn leerkrediet op het einde van
dat jaar?

Hoe vaak kan je examen afleggen van een bepaald vak?
a)

Onbeperkt, zo lang je globaal gezien voor voldoende vakken slaagt om
je opleiding te kunnen verderzetten.

a)
b)
c)
d)

b)

Je mag per vak maximaal 4 keer deelnemen aan het examen. Als je
niet deelneemt aan het examen, wordt deze examenkans niet
meegeteld.

c)

Als je na twee academiejaren niet geslaagd bent voor een vak kan je
het daarna niet meer opnieuw afleggen, ongeacht of je hebt
deelgenomen aan de examens of niet.

125 studiepunten
170 studiepunten
105 studiepunten
150 studiepunten
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Waarvoor kan je niet terecht bij de trajectbegeleiders?
a)

Je bent niet zeker van je studiekeuze en wil advies

b)

Je resultaten na het eerste semester vallen tegen en je wil bespreken
hoe het verder moet

c)

Je hebt vragen over het examenreglement

d)

Je zit niet goed in je vel en dit heeft een weerslag op je studies

e)

Je kan met al je vragen terecht bij de trajectbegeleiders. Kunnen zij
zelf niet helpen, dan verwijzen ze je door naar de juiste persoon
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