
 

  

  

  

Summer Schools opnemen in je curriculum aan de faculteit Economie en 

Bedrijfskunde 

  

  

Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent wordt aan de studenten de mogelijkheid 
geboden om een keuzevak te vervangen door het (succesvol) volgen van een summer school. Summer schools zijn 
cursussen die gedurende de zomermaanden worden aangeboden door universiteiten in het buitenland.  Studenten 
hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om vrij een summer school van hun keuze te volgen, zonder dat ze dit 

inbrengen in hun curriculum. Dit reglement is enkel van toepassing voor studenten die een summer school ter 
vervanging van een keuzevak wensen op te nemen. 

  

Voorwaarden  

  

Om een keuzevak te vervangen door een summer school dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:  

  

- De student is ingeschreven in één van de basisopleidingen. Onderstaande tabel toont een overzicht van de 
mogelijkheden per opleiding: 

 Bachelor Master 

EW/Economics x x 

TEW/Business economics x x 

HIR/Business engineering --- x 

HW x --- 

BPM x x 

 

- De onderwijsinstelling die de summer school aanbiedt, is in het bezit van een aantoonbare accreditatie.  
- De summer school is inhoudelijk voldoende relevant om opgenomen te worden als een keuzevak binnen de 

opleiding. Het programma van de summer school moet aansluiten bij één of meerdere opleidingsonderdelen 
binnen de respectievelijke opleiding. Een summer school kan in geen geval een plichtvak vervangen en mag 

inhoudelijk niet overlappen met plichtvakken om toegestaan te kunnen worden als keuzevak. 
- Het programma van de summer school omvat minstens 2 weken aanwezigheid of er dient aangetoond te worden 

dat er minstens 30 uur onderwijsactiviteiten plaatsvonden.  
- Er is een formele evaluatie (examen, paper, ... ) binnen het programma van de summer school. De quotering 

wordt weergegeven via een officieel transcript of records (met vermelding score student en quoteringssysteem).  
- Er wordt een certificaat of bewijs van deelname aan de summer school afgeleverd.  
- Elke student kan per opleiding maximum 1 summer school ter vervanging van een keuzevak opnemen. 

- Een summer school kan nooit voor meer ECTS-credits in het curriculum opgenomen worden dan de ECTS-credits 
vermeld op het transcript of records. Bijkomend kan een summer school nooit voor meer dan 6 ECTS-credits 
opgenomen worden in het curriculum.  Wanneer de summer school niet binnen het ECTS-systeem valt, zal de 
curriculumcommissie bepalen voor hoeveel studiepunten de summer school kan worden opgenomen in het 

curriculum. 
 

- Alle voorgaande voorwaarden zullen afgetoetst worden door de curriculumcommissie, waarna zal beslist 
worden of de summer school in het curriculum kan worden opgenomen. 

- Bij een positieve beslissing van de curriculumcommissie, zal de examencommissie de score bepalen. 



 

- De kosten voor de summer school zijn volledig ten laste van de student. 

 

Hoe een aanvraag indienen ?  

  

- Voorafgaandelijk kan de student informeren bij FSA en de curriculumcommissie of de summer school in 

aanmerking komt om binnen het curriculum te worden opgenomen. De student levert volgende informatie aan 

de FSA: naam summer school, organiserende universiteit, duur, aantal ECTS-credits, inhoudelijke studiefiche 

van de summer school, informatie over de evaluatie, informatie over het afleveren van een transcript op het 

einde van de summer school. 

- Nadien dient de student een formele aanvraag in via Oasis (Uitwisselingsaanvragen), onder het jaar waarin de 

student de summer school in het curriculum wil opnemen. 

- De student vervult alle inschrijvingsmodaliteiten bij de instelling die de summer school organiseert.  

- Na afloop van de summer school en bij herinschrijving aan UGent, voegt de student de summer school toe aan 

zijn/haar curriculum en voegt een Transcript of Records toe aan de uitwisselingsaanvraag.  


