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INSCHRIJVEN VOOR EEN
TAALCURSUS @UCT

STAP 1:
UGENT-ACCOUNT
Om in te schrijven voor een taalcursus aan
het UCT heeft u een UGent-account nodig.
Zo heeft u ook toegang tot uw persoonlijk
UGent-e-mailadres. U ontvangt info over uw
cursus enkel via dit UGent-e-mailadres!
Nog geen UGent-account?
Volg dan deze stappen:
ga naar Oasis en klik op 'registreer'
vul de gevraagde gegevens in
klik op de link in de e-mail
kies een persoonlijk wachtwoord
klik op de link na 'verder gaan'
vul de gevraagde gegevens in
klik op 'bevestig registratie'

STAP 2:
ONLINE ZELFTEST
Is deze taalcursus uw eerste UCT-cursus?
Kiest u Engels, Frans, Italiaans of Spaans?
Heeft u al (wat) voorkennis?
Is uw antwoord drie keer 'ja' op deze vragen?
Zo ja, leg dan de zelftest af en schrijf in voor
de cursus die volgens deze test het best bij
uw niveau past. In de eerste les volgt nog een
bijkomende mondelinge test.
Zo niet, dan hoeft u geen zelftest te maken
en kan u zich meteen inschrijven.

STAP 3:
ONLINE INSCHRIJVEN
Nu is het tijd om online in te schrijven
voor de taalcursus van uw keuze. Hoera!
Volg deze stappen:
Ga naar Oasis
Klik links op 'inschrijven voor UCT'
Klik op 'nieuwe aanvraag'
Vul de gevraagde gegevens in
Klik op 'bevestig'

STAP 4:
ONLINE BETALEN
Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail van
noreply.sap@ugent.be met als bijlage de
factuur voor uw betaling. Van zodra u die
betaald heeft, is uw inschrijving definitief rond.
Schrijft u zich later in dan twee weken voor de
start van de cursus in? Stuur dan ten laatste
één dag na het ontvangen van de factuur uw
betaalbewijs naar betaalbewijs.uct@ugent.be.

Bekijk zeker ook onze Corona FAQ voor meer
informatie over onze huidige lesaanpak in het kader
van de strijd tegen het Coronavirus.
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