De registratie van masterproefo
m
onderzoek inn het buitenland in OASIS






Log in via oasis.ugent.be
e
Kies het acad
demiejaar waarin je geduurende een korte
k
periode naar het bbuitenland trekt.
Kies vervolgeens onder ‘C
Curriculum’ vvoor ‘Uitwisseling’.
Klik op ‘Nieu
uwe aanvraagg’ (studentenn die reeds een
e aanvraag
g hebben aanngemaakt in
n het
kader van eeen Erasmusuitwisseling, ddienen een extra
e
nieuwe
e aanvraag aaan te maken
n).
Volgende iteems moet je invullen:

Uitwisseelingsaanvraaag:
o Opleiding: kies de mastero
opleiding waaarin je de masterproef
m
uitvoert
u
oM
Mobiliteitsdoeel: kies “curssussen en onnderzoek”
o Laand: plaats waar
w
je het masterproefo
m
onderzoek zaal uitvoeren
o In
nstelling:
‐ Tik ‘zoeken’ (2xx) en selecteeer de partnerinstelling
‐ Indien de partn
nerinstelling niet is opgen
nomen in de lijst, klik op “staat niet in
n de
lijst” en geef daa
arna zelf de nnaam en de website
w
van de instellingg in. Deze nie
euwe
insteelling zal doo
or de centralee dienst inte
ernationalisering goedgekkeurd moete
en
word
den. Geef oo
ok de contacttgegevens do
oor van de contactpersooon ter plaatsse
e
vakgebbied
o Vaakgebied: seelecteer het eigen
o Financieringskkanaal: vul hierbij “eigenn middelen” in
i
o Peeriode: kies het
h gepaste semester
o Geplande beggindatum: vu
ul aan
o Geplande eind
ddatum: vul aan
o Reeeds Erasmu
usbeurs ontvvangen? Ja off nee, volgen
ns eigen situa
atie
Motivering: vermeld
d hierbij kortt dat je in hett kader van een
e masterproefonderzooek naar het
g
ook de naam
n
en het e‐mailadress van je UGen
nt promotor in
buitenland gaat en geef
Taalkenn
nis: minstens in te vullen
n voor het Neederlands en
n het Engels
Contactp
persoon: geeef de gegeve
ens in van iem
mand die door de UGentt kan gecontaacteerd word
den
Curriculu
um in uitwissseling (CIU): dit dien je nniet in te vullen
Documeenten: je dien
nt geen docu
umenten op te laden
Voorlegggen: als alless ingevuld is zoals hierbooven beschre
even, mag je de aanvraagg indienen

