FACULTAIRE AANVULLING BIJ ART. 15
INSCHRIJVINGSDEADLINE SPECIFIEKE VAKKEN
In toepassing van het Onderwijs- en Examenreglement heeft de curriculumcommissie van de faculteit Economie en
Bedrijfskunde onderstaande beslissingen genomen m.b.t. het uitsluiten van bepaalde vakken in geval van een laattijdige
inschrijving.

1. Inschrijvingsperiode vanaf 1 oktober t.e.m. 14 november
In deze periode kunnen alle vakken bij een laattijdige inschrijving nog worden opgenomen in het curriculum van de
student. Gezien het hier echter gaat over een laattijdige inschrijving, is het steeds de verantwoordelijkheid van de
student zelf om na te gaan of het nog mogelijk is te slagen voor opleidingsonderdelen waar met nietperiodegebonden evaluatie wordt gewerkt. De student is er zich van bewust dat dit In sommige gevallen kan
betekenen dat men enkel nog kan slagen in de tweede zittijd.

Hierop geldt een uitzondering voor ‘modulaire’ vakken die georganiseerd worden in het eerste blok van semester 1
Modulaire vakken uit blok 1 van het 1ste semester kunnen niet meer opgenomen worden in het curriculum na 3 oktober
2021.

2. Inschrijvingsperiode vanaf 15 november t.e.m. 28 februari
-

In deze periode kunnen 1ste semestervakken niet meer worden opgenomen in het curriculum van de student.

Hierop geldt een uitzondering voor studenten bij wie de laattijdige inschrijving een gevolg is van een
heroriëntering binnen het lopende academiejaar. Zij kunnen wel nog 1ste semestervakken opnemen, indien zij
kunnen aantonen dat zij voorafgaand (en aansluitend) aan hun laattijdige inschrijving elders in het hoger
onderwijs waren/zijn ingeschreven en die voorafgaande inschrijving niet zullen afwerken. De student is er zich
van bewust dat dit in vele gevallen kan betekenen dat men voor bepaalde vakken enkel nog kan slagen in de
tweede zittijd.
Deze uitzondering geldt niet voor ‘modulaire’ vakken uit punt 1. Zij blijven uitgesloten in deze periode.
-

Na 13 februari 2022 kunnen Strategisch Management (master Handelswetenschappen) + ‘modulaire’ vakken die
georganiseerd worden in blok 1 van semester 2 niet meer opgenomen worden in het curriculum.

3. Inschrijvingsperiode vanaf 1 maart
Inschrijven voor alle vakken is uitgesloten vanaf 1 maart.

De curriculumcommissie kan, afhankelijk van de specifieke situatie van de student, nog extra vakken uitsluiten voor
opname na de specifieke deadlines.

