HOE WEET IK OF IK GESLAAGD BEN VOOR DE ORIENTATIETEST?
U BENT GESLAAGD
U krijgt van het UCT geen bericht en gaat gewoon naar de volgende les.
U BENT NIET GESLAAGD EN WORDT NAAR EEN ANDER NIVEAU DOORVERWEZEN

Het UCT zal proberen u een plaats te geven in een cursus op uw niveau. Ten laatste op de
dag dat deze andere cursus begint, krijgt u dan een e-mail van oasis.fica@ugent.be met de
volgende boodschap:
Beste student
In bijlage vindt u de verrekening van het studiegeld voor uw inschrijving voor
het academiejaar 2016-2017.
Gelieve steeds tijdig uw openstaande rekeningen te betalen.
Betalingsachterstand kan leiden tot weigering van herinschrijving en
inhouding van creditbewijzen, diploma's of getuigschriften (zie
Onderwijs- en Examenreglement 2016-2017, art 19 §2)
Ingeval van terugbetaling, is het belangrijk dat wij over het juiste
bankrekeningnummer beschikken. Controleren en aanpassen kan via
http://oasis.ugent.be.
Met vriendelijke groeten,
Geert Van de Gucht
Directeur Financiën
Universiteit Gent.

•

De boodschap in de e-mail mag u negeren, want u hebt natuurlijk al betaald voor uw cursus.
U opent wel het pdf-bestand in de bijlage. Op de tweede bladzijde ziet u dat de cursus
waarvoor u oorspronkelijk was ingeschreven, is stopgezet. U ziet ook dat u nu bent
ingeschreven voor een oriëntatietest en voor een andere cursus.
In het voorbeeld op de achterzijde had de cursist zich oorspronkelijk voor de cursus Praktisch
Italiaans 3 ingeschreven. In zijn curriculum ziet hij dat deze cursus werd stopgezet en dat hij
na de oriëntatietest is doorverwezen naar de cursus Praktisch Italiaans 2. Hij vindt er meteen
ook alle praktische details (data, uren, lokaal) van deze cursus.

•

Indien het UCT u geen alternatieve cursus kan aanbieden, zal uw cursus zijn stopgezet en zal
u enkel de oriëntatietest zien staan. Voor de terugbetaling van het volledige cursusgeld
bezorgt u uw rekeningnummer via e-mail aan het UCT (uct@ugent.be).

•

Ook als de data van de nieuwe cursus u niet passen, neemt u best zo snel mogelijk
telefonisch contact op met het UCT om een eventueel alternatief te zoeken (09/264.36.81).

