Codes op de puntenlijst
Op de puntenlijst staat er naast de score van elk vak een code. Deze code zegt iets meer over het al
dan niet geslaagd zijn voor het vak.
Hieronder volgt een opsomming van alle mogelijke codes met een korte toelichting bij elke code :

C

Creditbewijs behaald = je bent geslaagd voor dit vak.
(bv. C 15 1 betekent dat je in academiejaar 2015-2016 een creditbewijs hebt
verworven bij je eerste examenkans)

G

Getolereerd maar géén creditbewijs. Dit betekent dat je minder dan 10/20 hebt
behaald, maar dat dit tekort wordt getolereerd en dat je geslaagd wordt verklaard
voor dat vak en deliberatiepakket. Je hoeft geen examen meer af te leggen voor
vakken waarbij je een G-code hebt gekregen, maar je krijgt er geen creditbewijs voor
en je krijgt ook geen leerkrediet terug.

FAIL

NIET geslaagd. Dit betekent dat je minder dan 10/20 hebt behaald en dat je het
examen van dit vak opnieuw moet afleggen

ZIEK

Je was ziek op de dag van het examen, je hebt een officieel ziektebriefje ingediend en
je hebt geen inhaalexamen afgelegd.

AFWE

Je was afwezig op het examen.

BDRG

Je hebt bedrog gepleegd.

VRST

De curriculumcommissie heeft je een officiële vrijstelling toegekend voor dit vak op
basis van een creditbewijs dat je behaalde voor een ander vak. Je moet dus geen
examen afleggen van dit vak.

STOP

Je hebt je inschrijving stopgezet.

ONBK

Onbekend : het examencijfer is op dit ogenblik nog niet gekend, maar zal op een later
tijdstip ingevuld worden.
(bv. Je hebt in het kader van Erasmus vakken afgelegd in het buitenland, maar op het
ogenblik dat de resultaten aan de UGent bekend gemaakt worden, zijn de resultaten
van de vakken waarvan je in het buitenland examen afgelegd hebt, nog niet gekend).

PASS

Geslaagd (zonder examenscore op 20) : In een beperkt aantal opleidingen (bijv.
permanente vorming, doctoraatsopleiding) werkt men met de code PASS/FAIL. Zonder
dat er effectief punten gegeven worden voor het vak. De student is geslaagd (=PASS)
of is niet geslaagd (=FAIL). De code PASS wordt niet gebruikt in de bachelor- of
masteropleidingen, noch in de schakel- en voorbereidingsprogramma's of de
lerarenopleiding.

Bij een ontbrekend examenresultaat of bij het vermoeden van een foutief examenresultaat dien je
zo snel mogelijk contact op te nemen met de verantwoordelijk lesgever van het betreffende vak en
hem/haar te vragen dit te willen nakijken.

