PUNTENLIJST GEKREGEN NA DE JANUARI- EXAMENS?
Meer info: Kennisclip 2

Is deze opleiding nog steeds jouw ding?
Nee

Ja

Ik weet het niet zeker

Ga naar de examenfeedback!

–

Verken wat mogelijke andere opties zijn voor jou.

–

Geraak je er niet aan uit of wil je er graag eens over babbelen?
Maak een afspraak bij de afdeling Studieadvies.

–

Heb je een keuze gemaakt?
•
Neem rechtstreeks contact op met de trajectbegeleiding
van de betreffende opleiding of instelling.
•
Heroriënteren aan de UGent: veranderen van opleiding of
afstudeerrichting
•
Heroriënteren aan de Associatie UGent
(Artevelde, Hogent, Howest)
•
Stoppen met studeren aan de UGent

–

Wil je stoppen met studeren?
Schrijf je in als schoolverlater bij de VDAB.

We wensen jou alvast heel veel succes met jouw verdere studies of job!

REFLECTIE

Bekijk het filmpje Doorgaan, stoppen of heroriënteren

TIP: Kijk op Ufora wanneer de feedback precies doorgaat, enkel
op deze momenten kan je feedback krijgen!
Ga voor jezelf na wat er reeds goed loopt en wat er beter kan:
Heeft het te maken met je studieplanning? Uitstelgedrag?
Zit je ergens mee en heb je nood aan een babbel?
Kijk ook naar wat wél goed ging dit jaar, daar steek je ook wat
van op!

STAND VAN ZAKEN MAKEN:
HOE STA IK ERVOOR?

–

Kijk jouw studievoortgang na: kreeg je een waarschuwing voor
of reeds een bindende voorwaarde opgelegd?
Meer info: Kennisclip 6

Kijk de stand van jouw leerkrediet na: heb je nog voldoende
leerkrediet over?
Meer info: Kennisclip 5

Denk na over jouw curriculum van het komende semester:
Wil en kan je jouw vakkenpakket aanpassen?
Bekijk de GIT-filmpjes ter ondersteuning.

ACTIE ONDERNEMEN

Vraag de aanpassingen uiterlijk 28 februari 2022 aan door een
mailtje te sturen naar jouw opleiding.
Meer info: Kennisclip 7 GIT-regels
Meer info: Kennisclip 8 Volgtijdelijkheid

Kom je er zelf niet aan uit? Bekijk het ondersteuningsaanbod en
maak er ook effectief gebruik van!
Bekijk het aanbod van het Monitoraat op Ufora of stuur een
mailtje naar jouw opleiding waarin je jouw vragen zo concreet
mogelijk omschrijft.
Kijk op Wel in je vel of volg één van de trainingen van de Afdeling Studieadvies (zoals efficiënter studeren, omgaan met uitstelgedrag, omgaan met faalangst…).

Veel succes in het tweede semester!

Vrijstellingen aanvragen?
Momenteel kan je uitsluitend vrijstellingen aanvragen voor vakken van het tweede semester of voor jaarvakken.
Dit kan vanaf 17 januari tot uiterlijk 28 februari 2022.

