
INFOSESSIE GIT EW

SP + MA

VBP + MA

Ter voorbereiding – neem je puntenbrief en bereken het 

aantal studiepunten dat je nog moet meenemen uit 

schakel of voorbereidingsprogramma



Wat mag ik in 2021-2022 opnemen?

 Bepaal hoeveel studiepunten je nog dient af te leggen in je schakel of 

voorbereidingsprogramma

 Minder dan 20 stp –> COMBI – GIT of IAJ - GIT

 Meer dan 20 stp –> IAJ – GIT 

 Bindende voorwaarde –> focus op SP/VBP



Groep 1 - COMBI – GIT 

 MAXIMAAL 80 studiepunten -> max 20 stp uit SP/VBP

 Neemt alles van het SP/VBP op en alles van de master

 Afstuderen in juni of augustus 2022

 Geen verplichte volgtijdelijkheid

LET OP ! 

Student mag ook kiezen voor IAJ – GIT

-> betere spreiding van de vakken, focus op vakken uit SP/VBP

-> minimaal half jaar extra studeren



Groep 2 - IAJ – GIT 

 MAXIMAAL 66 studiepunten

 Neemt alles van het SP/VBP op en deel van de master

 Afstuderen in januari 2023 of later (afhankelijk van major)

 Verplichte volgtijdelijkheid op de masterproef – MP moet eerst geschrapt 

worden voor andere vakken worden geschrapt

Student mag ook kiezen om geen of beperkt aantal mastervakken op te nemen

-> betere spreiding van de vakken, focus op moeilijke vakken uit SP/VBP



Groep 3 – focus op SP/VBP

 Studenten die nog heel wat moeten hernemen uit SP/VBP

 Studenten met een bindende voorwaarde

 50% slagen van de opgenomen studiepunten per programma

 Puntenbrief bekijken (bovenaan)

 Bewust kiezen voor een kleiner pakket aan vakken

 Tijd nemen voor moeilijke vakken uit het SP/VBP

 Eventueel aanvullen met beperkt aantal mastervakken 

 Afstuderen in juni 2023 of later



Bindende voorwaarden - weigering

 50% slagen van de opgenomen studiepunten per programma

 Indien bindende voorwaarde niet ingelost -> weigering in de opleiding

 artikel 24 OER m.b.t. studievoortgang

 Puntenbrief bekijken (bovenaan)

 Indien bindende voorwaarde – toeleggen op vakken uit het SP/VBP

 Beroep: artikel 100 § 2 OER



GIT SAMENSTELLEN

 COMBI – GIT -> student neemt alles in het SP/VBP op, alsook alles van de master 

 IAJ – GIT

1. hoeveel studiepunten heb ik nog in mijn SP/VBP

2. Hoeveel studiepunten mag/wil ik nog opnemen in mijn master (66 – aantal stp sp/vbp)

1. Masterproef doorschuiven

2. Andere vakken doorschuiven 

3. Heb ik lesoverlap? Wil ik dat?

4. Afstuderen januari? – alle 2de semestervakken opgenomen?



Januari 2023 afstuderen? 

 2022-2023

 Voorwaarden om masterproef te mogen opnemen in 1ste semester

 Geen 2de semestervakken 

Dus 2021-2022 -> alle 2de semestervakken opnemen en slagen

Masterproef wordt opgenomen in curriculum in 2022-2023

Officieus werken aan masterproef in 2021-2022



Maximaal 20 studiepunten uit SP of 

VBP

Meer dan 20 studiepunten uit SP of VBP Bindende voorwaarde of meer dan 30 

studiepunten uit SP of VBP

SCENARIO 1 - COMBI GIT

Ik neem alles op van het 

SP/VBP en van de master

Maximaal 80 STP

TOEGESTAAN

Ik dien te bekijken of dat haalbaar is.  

Afstuderen: juni 2022

NIET TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN

SCENARIO 2  – IAJ - GIT

Ik neem alles op van het 

SP/VBP en deel van de 

master

Maximaal 66 STP

TOEGESTAAN

Ik kies ervoor om de studie meer te 

spreiden. Ik schuift minimaal de 

masterproef een semester door. 

Indien ik in januari wenst af te 

studeren, neem ik alle 2de

semestervakken op. 

Afstuderen: januari 2023

TOEGESTAAN

Ik bekijk wat ik kan opnemen, waarbij ik:

1. masterproef doorschuiven

2. mastervakken doorschuiven

Indien ik in januari wenst af te studeren, 

neem ik alle 2de semestervakken op. 

Afstuderen: januari of juni 2023

TOEGESTAAN

ik schuif mijn masterproef door, 

aangevuld met andere mastervakken. 

Afstuderen: juni 2023

SCENARIO  3 – BISSEN

Ik herneem mijn SP/VBP

TOEGESTAAN

Ik kies hiervoor bewust omdat ik 

bijvoorbeeld werk, andere studie, …

Afstuderen: juni 2023

TOEGESTAAN

Ik heb heel wat moeilijke vakken uit het 

SP/VBP en kies bewust voor een klein 

pakket

Afstuderen: juni 2023

TOEGESTAAN

Ik kies ervoor om enkel in het SP/VBP in 

te schrijven

Afstuderen: juni 2023



Gevolgen opnemen GIT

 Combineren van twee programma’s

 Lesoverlap 

 Examenoverlap 

 Inschrijven voor twee programma’s

 Ongelijke verdeling semesters



Praktisch

 Herinschrijven voor het SP/VBP via oasis

 Indien ook mastervakken – ook inschrijven in de master (inschrijven 

vervolgopleiding)

 Vakken invoeren in oasis per programma

 Deadline zondag 3 oktober 2021! 



https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum

/overzicht.htm

https://www.ugent.be/eb/nl/student/curriculuminfo/curriculum/overzicht.htm


Ondersteuning nodig?

 Wiskundebegeleiding door Willy Arts (groepssessies of individueel)

 Wiskunde IA

 Wiskunde IB

 Statistiek IA

 Statistiek IB

 UFORA - Monitoraat Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FX00003)

 Studiebegeleiding – groepssessie adviescentrum/studentenpsychologen

 Persoonlijke moeilijkheden - studentenpsychologen



Nood aan persoonlijk gesprek?

 VANAF 16 september bij

 SP – VBP – Laure Janssens

 Online in te boeken 

 Online afspraak via MS TEAMS

!! Voorbereiden voor het gesprek – zelf voorstel uitwerken + vragen noteren


