1 september tot 4 oktober
2021: Indienen
curriculum/GIT (in OASIS)

1 oktober 2021: OE21_1
onderwijsevaluaties (over 2e sem 20202021)

TIJDSLIJN 2021-2022 voor studenten FEA (*)
september 2021
23 & 24 september 2021

Onthaaldagen voor nieuwe studenten / Welcome Day international students (first term)

27 september 2021

Bekendmaking begeleidingscommissie masterproef 2021-2022 (DOEJAAR)

in PLATO

30 september 2021

Uiterste datum (her)inschrijving academiejaar 2021-2022 (diplomacontract en creditcontract)

in OASIS

Uiterste datum indienen curriculum/geïndividualiseerd traject (GIT)

in OASIS

oktober 2021
4 oktober 2021
november 2021
1 november 2021

Uiterste datum indienen stageverslag (stage uitgevoerd in zomerperiode 2021)

in PLATO

10 november 2021

Ingeven definitieve titel en taal masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

in PLATO

14 november 2021

Uiterste datum aanpassingen eerstesemestervakken geïndividualiseerd traject (GIT)

via trajectbegeleider

14 november 2021

Uiterste datum aanvraag vrijstellingen eerstesemestervakken

via trajectbegeleider

15 november 2021

Uiterste datum goedkeuring curriculum door de faculteit

in OASIS

tbd

Facultaire International Day - campus Boekentoren en campus Schoonmeersen

via International Relations Office

tbd

Facultaire International Day - campus Kortrijk

via International Relations Office

begin januari 2022

Uiterste datum indienen dossier uitgaande studenten AJ 2022-2023 (bestemming buiten Europa)

via International Relations Officer

6 januari 2022

Indienen masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

in PLATO

begin februari 2022

Uiterste datum indienen dossier uitgaande studenten AJ 2022-2023 (Erasmus, binnen Europa)

via International Relations Officer

3 - 5 februari 2022

Verdediging masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

11 februari 2022

Welcome Day international students (second term)

28 februari 2022

Uiterste datum aanpassingen tweedesemestervakken en jaarvakken geïndividualiseerd traject (GIT)

via trajectbegeleider

28 februari 2022

Uiterste datum aanvraag vrijstellingen tweedesemestervakken of jaarvakken

via trajectbegeleider

28 februari 2022

Uiterste datum inschrijving diplomacontract en creditcontract voor tweedesemester- en jaarvakken

via trajectbegeleider

1 december 2021 tot 28 februari 2022:
Tussentijdse evaluatie masterproef (DOEJAAR)

januari 2022

februari 2022

maart 2022
april 2022

1 mei tot 15 mei 2022:
Keuze masterproef
(KIESJAAR) (in PLATO)

1 maart 2022: OE21_2
onderwijsevaluaties (over 1e sem
2021-2022)

december 2021

vanaf 1 april 2022

Bekendmaking onderwerpen masterproef (KIESJAAR)

in PLATO

1 april 2022

Ingeven definitieve titel en taal masterproef (DOEJAAR)

in PLATO

midden april 2022

infomoment eerste bachelor ingenieurswetenschappen (keuze specifieke bacheloropleiding + keuze masteropleiding)

mei 2022
15 mei 2022

Deadline keuze ingeven voor masterproef (KIESJAAR)

26 mei 2022

Indienen masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

in PLATO
in PLATO
in PLATO

juni 2022
ten laatste 15 juni 2022

Bekendmaking toekenning onderwerpen masterproef (KIESJAAR)

29 juni - 1 juli 2022

Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

juli 2022
voor 11 juli 2022

Indienen stagecontracten en formulier studiepunten (stage zomerperiode 2022)

in PLATO

Indienen masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode)

in PLATO

augustus 2022
18 augustus 2022
september 2022
7 - 9 september 2022

Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode)

26 september 2022

Bekendmaking begeleidingscommissie masterproef 2022-2023

(*) voor de data van onderwijs- en examenperiodes (inclusief feedback en bekendmaking examenresultaten) en universitaire sluitingsdagen kan je
de academische kalender raadplegen op www.ugent.be/ea/nl/voor-studenten/academische-kalender.htm

in PLATO

