UGENT
IN ZICHT
Talent op komst!

BEN JE EEN TALENTVOLLE LAATSTEJAARSLEERLING MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND?
DAN BIEDT DE UGENT JE EEN UNIEK JAARTRAJECT AAN OVER
STUDIEKEUZE EN WAARDEVOLLE ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN.

10-STAPPENPLAN

VOOR WIE?

OKT:

→→ Je start in september 2017 aan je laatste jaar secundair en je bent van plan in september 2018
hogere studies te volgen.
→→ Je spreekt thuis, naast het Nederlands, ook nog een andere taal.
→→ Je hebt een migratieachtergrond.
→→ Je volgt een TSO- of KSO-opleiding met minstens 4 uur wiskunde of je volgt een ASO-opleiding.

Je krijgt uitleg over de structuur van het hoger onderwijs en je ontdekt de 173 bestaande Vlaamse bacheloropleidingen. Nadien eten we samen met alle deelnemers in een
studentenrestaurant en krijg je een rondleiding langs de belangrijkste gebouwen.

NOV:

Samen met je ouders wordt je verwelkomd in het grootste auditorium van de universiteit en krijg je er informatie over het studiegeld, het leerkrediet en op kot gaan. Je
krijgt ook een voorproefje van het echte werk. Je volgt een les, legt een examen af en
krijgt een hele reeks tips om efficiënter te studeren.

WAAROM DEELNEMEN?

DEC:

Op de Studie-informatiedagen in Flanders Expo Gent krijg je de kans om, met of zonder
ouders, in gesprek te gaan met ervaren studenten. In de weken die hierop volgen kan
je een individueel gesprek plannen op het bureau van een studieadviseur.

JAN:

Je ontmoet samen met je ouders talentrijke studenten op de Studie-informatiedagen
in Flanders Expo Gent. Nadien bespreken we in groep jouw (voorlopige) studiekeuze.

FEB:

Je volgt in de krokusvakantie ook een échte les naar keuze tussen de universiteitsstudenten. Nadien ga je speeddaten met succesvolle studenten.

MAA:

Je bezoekt de facultaire infodag van jouw keuze om de sfeer op te snuiven van de
campus, cursussen in te kijken en docenten te ontmoeten. Nadien maken we kennis
met een studentenvereniging en gaan we bowlen in de Overpoort.

APR:

Je komt te weten hoe het academisch jargon verschilt van de spreektaal. Nadien
ontdek je het sportaanbod van de universiteit.

MEI:

Je woont een exclusieve privéles bij, gegeven door een bijzondere professor. Aansluitend gaan we fietsen langs de belangrijkste campussen van de universiteit.

JUN:

Je bespreekt jouw finale studiekeuze met een studieadviseur en opent jouw voorinschrijving. Nadien sluiten we het traject af met een zomerdrink.

SEP:

Je gaat naar de introductiedag van jouw gekozen faculteit. Nadien word je samen met
je ouders feestelijk welkom geheten door de rector en krijg je een verrassing.

OKT:

Je ontmoet jouw professionele coach en jouw student-mentor (een oudere student die
hetzelfde studeert als jij) die je een jaar lang zullen begeleiden. Samen gaan we voor
academisch succes!

→→ Je ontdekt vanop de eerste rij wat studeren aan een universiteit inhoudt.
→→ Je leert studenten en medewerkers van de Universiteit Gent kennen en komt meer te weten
over haar opleidingen en studentenactiviteiten.
→→ Je neemt deel aan een exclusief programma, voor jou op maat gemaakt.
→→ Je wilt je nu al samen met andere leerlingen voorbereiden op succesvolle studies aan de
universiteit.
→→ Je ontvangt een certificaat aan het einde van het jaartraject.
→→ Je krijgt een persoonlijke coach tijdens het eerste jaar aan de UGent zodat je jouw slaagkansen kan verhogen.
→→ Het jaartraject is volledig gratis.

WIL JIJ JE OPTIMAAL VOORBEREIDEN OP JE STUDIES?
Wees er snel bij want er zijn slechts 30 plaatsen!
Schrijf je nu in voor de infosessie op woensdag 13 september 2017 via ugentinzicht@UGent.be
Team UGent in zicht
09/264 98 27
0472/992 881
www.ugent.be/ugentinzicht

