MONITORAAT
vertrouwelijk
vlot toegankelijk
vrijblijvend aanspreekpunt voor elke student
Algemeen en vakinhoudelijk, individueel en in groep.

Hieronder de antwoorden op de vragen/problemen die je probeerde op te
lossen met behulp van de informatie op verschillende websites vanop de

posters of verscholen achter de QR-codes.

Doe – opdrachten facultair niveau:
• Je wil wat extra hulp bij het vak Informatica. Je zou hiervoor
graag een afspraak maken op woensdagnamiddag met
iemand van het monitoraat. Ga op zoek met wie je een
afspraak zou kunnen maken en reserveer een tijdsslot bij
deze persoon met als titel “Reservatie Informatica
Onthaaldag”.
Antwoord:
https://monitoraatea.ugent.be/index.php
Rechts klik je op ‘burgerlijk ingenieur’ waarna op ‘informatica’

• Dit weekend kan je reeds een zelftest voor BaWi maken.
Waar vind je die precies en hoe doe je dat?
Antwoord:
Ufora > monitoraat > ufora-tools > test

• Je merkt dat je er niet toe komt om alle leerstof te
verwerken/herhalen en om voldoende oefeningen te
maken, m.a.w. je loopt achter met de leerstof. Je krijgt er
stress van en je begint te twijfelen aan je
studiemethode, die nu niet meer lijkt te werken terwijl
het in het secundair altijd werkte. Je weet niet goed wat
te doen en besluit naar het monitoraat te gaan want je
herinnert je dat die daarbij kunnen helpen. Je zoekt uit
welke personen je hierbij kunnen helpen en hoe je
contact opneemt met hen om een gesprek te hebben.

Antwoord:
https://monitoraatea.ugent.be/index.php ga naar afspraken maken en
beheren, op die pagina ga je naar ‘Campus Gent - vakinhoudelijke
studiebegeleiding door monitoraat’
https://www.ugent.be/ea/nl/diensten/studieondersteuning/studiebegeleidi
ng/planning

• Je zou graag feedback krijgen bij een NPGE ( Zoek op wat dat is) maar
weet niet goed bij wie je terecht kan en wanneer. Zoek via de verschillende
kanalen waar, wat en hoe.
Antwoord:
- betekenis van NPGE: kijk in de studiefiches van een vak

- https://ufora.ugent.be op ‘Monitoraat Faculteit Ingenieurswetenschappen
en Architectuur’ waar je bij de aankondigingen kijkt
- Of: https://monitoraatea.ugent.be/index.php ga naar het vak, kijk bij een
begeleider en lees de eventuele opmerkingen

• Vorig schooljaar was de leerkracht chemie net uitgevallen voor de
lockdown en jouw school vond niet meteen een vervanger. Zodoende
liep je achterstand op en het was al niet jouw ding. Je zou graag wat
'makkelijkere' of beginnersoefeningen krijgen op regelmatige basis met
feedback/hulp bij de stukken die moeilijk/niet gaan. Je twijfelt of je een
email stuurt of via MS Teams via het reservatiesysteem hulp wil vragen.
Zoek op bij wie en wanneer je terecht kan.
Antwoord:
https://monitoraatea.ugent.be/index.php en kijk bij Algemene Scheikunde,
maak een afspraak en vul daarbij het onderwerp in, stuur eventueel ook
een email waarin je verwijst naar de afspraak

Zoek-opdrachten centraal niveau :
• Waarvoor staat de afkorting SIMON?
Antwoord:
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/simon

• Welke trainingen kan je vormen bij de studentenpsychologen in een korte
formule?
Antwoord:

faalangst, uitstel, slaap, software Sprinto Plus)
Te vinden op deze algemene website met veel doorklikmogelijkheden:
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding
Klik verder op ‘studentenpsychologen’ waarop je info over de trainingen
vindt.

• Voor welke informatie kan je terecht bij de Sociale Dienst?
Antwoord vind je op verschillende manieren:

Via:
www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/jobdienst
www.ugent.be/student/nl/administratie/sociale-dienst
Je kan er terecht voor:
informatie & advies, studiefinanciering en bemiddeling

• Wat wordt bedoeld met een mentor en een mentee?

Antwoord te vinden op https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staatugent/diversiteit-en-gender/mentoring/cendmentor

Antwoord:
ouderejaars student die ondersteunende rol opneemt op verschillende
vlakken, eerste inschrijvers die hun slaagkansen willen verhogen dankzij
wegwijsbegeleiding, studiebegeleiding en sociale ondersteuning van een
medestudent uit dezelfde opleiding

Na deze oefening weet je al zeker dat je in staat bent om op
veel en op verschillende vragen zelf een gedeeltelijk antwoord
te vinden. Je kan bv. zelf uitzoeken bij wie je moet zijn!

Ben/vind je niet (bij) de juiste persoon, geen nood, deze
begeleidt je naar iemand die jou wèl kan helpen!

