7. GIT-REGELS

GIT-REGELS
̶ Regels voor het samenstellen van een Geïndividualiseerd Traject (GIT)
̶ UGent GIT-regels + Facultaire GIT-regels
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UGENT GIT-REGELS

UGENT GIT-REGELS
̶

e
Verplicht alle vakken van 1 Ba opnemen

̶

e
e
Vakken van 2 Ba pas opnemen als je voor min. 30 SP van 1 Ba bent geslaagd

• Mogelijkheid uit te breiden na examens januari
• Psychologie: gestart in 2e semester en voor alles geslaagd? Academische vaardigheden

̶ Geen mastervakken of vakken uit het voorbereidingsprogramma opnemen als
e
je nog niet bent geslaagd voor de volledige 1 Ba
OPGELET! Deze regels gelden enkel voor 1e Ba-studenten, niet voor schakelaars!
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FACULTAIRE GIT-REGELS

FACULTAIRE GIT-REGELS: HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG IK OPNEMEN?
Regels bij een eerste inschrijving:
̶ Bachelor: maximaal 60 SP
̶ Schakel-of voorbereidingsprogramma: maximaal 75 SP
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FACULTAIRE GIT-REGELS: HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG IK OPNEMEN?
Vanaf een tweede inschrijving binnen de faculteit:
Aantal SP is afhankelijk van je studierendement het voorbije jaar.
Bereken hier jouw studierendement.
Meer info? Bekijk Kennisclip 3
Studierendement =

Aantal behaalde SP
Aantal opgenomen SP

OPGELET! Hier gelden ALLE studiepunten die je opneemt aan de faculteit!
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FACULTAIRE GIT-REGELS: HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG IK OPNEMEN?
̶ Eén regel: Studierendement < 66% → max. 60 SP opnemen
̶ Studierendement ≥ 66% → geen maximum MAAR wees verstandig!
̶ Eenmalige berekening bij de start van het academiejaar
e
̶ Geldt ook voor studenten die zijn ingestroomd in het 2 semester
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E
FACULTAIRE GIT-REGELS: MAG IK STAGE OPNEMEN IN 3 BA KLINISCHE

PSYCHOLOGIE?
Praktijk van de klinische psychologie: observatie en reflectie:
studenten die bij de start van het academiejaar nog 70 of meer SP moeten
verwerven om het Bachelordiploma te behalen, mogen het vak Praktijk van
de klinische psychologie: observatie en reflectie niet opnemen in hun
curriculum.
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FACULTAIRE GIT-REGELS: UITZONDERINGEN MOGELIJK?
Verplicht alle vakken in 1e Ba op te nemen?
̶ Ja, uitzondering aanvragen bij de directeur onderwijsaangelegenheden
̶ Neen, als je een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut hebt dan is schrappen mogelijk
Toelating om toch vakken van 2e Ba op te nemen als je geen 30 SP behaalt in 1e Ba?
̶ Neen, uitzondering vragen aan curriculumcommissie
̶ Ja, voor semester 2 als je na eerstesemesterexamens wel de grens van 30 SP bereikt
Toelating om toch mastervakken op te nemen als je nog één 1e Ba-vak hebt?
̶ Neen, je mag geen mastervakken opnemen als je nog vakken van Ba1 moet afleggen.
Uitzondering aanvragen aan curriculumcommissie.
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FACULTAIRE GIT-REGELS: UITZONDERINGEN MOGELIJK?
Geen 66% studierendement, toch meer dan 60 SP?
̶ Uitzondering vragen aan de curriculumcommissie, maar dit werd nog niet eerder toegestaan
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FACULTAIRE GIT-REGELS: HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG IK OPNEMEN?
Student
Voorbeelden

Aantal SP
opgenomen

Aantal SP
verworven

Studierendement
(SR)*

Studietraject volgend AJ GIT-regels

Omdat er voor minder dan 30 SP credits behaald werden (of minder dan 50% studierendement):
→ verplicht alle resterende vakken van 1e bachelor op te nemen
→ geen mogelijkheid tot opnemen van vakken van volgende Ba2, Ba3 of master
= 16.6%
→ volgend curriculum mag max. 60 SP bedragen
A
60
10
< 50%
→ indien na het 1e semester 30 SP of meer behaald wordt, is er de mogelijkheid om het curriculum aan te vullen in
het 2e semester met vakken van 2e of 3e bachelorjaar
→ Semester 1: curriculum van 50 sp, S2: evt nog 10 sp extra van Ba2
→ Studievoortgangsmaatregel: student krijgt een bindende voorwaarde opgelegd voor volgend academiejaar. Dan moet hij/zij minstens de helft van opgenomen studiepunten behalen + slagen
voor 75% van de opgenomen studiepunten van Ba1, anders mag men niet meer herinschrijven voor dezelfde opleiding het jaar nadien.
Omdat het studierendement meer dan 50% maar minder dan 66% bedraagt:
→ verplicht alle resterende vakken van 1e bachelor op te nemen
= 58.3%
B
60
35
→ opnemen van vakken van 2e en/of 3e bachelor mag (maar niet van de masteropleiding)
≥50%- <66%
→ volgend curriculum mag max. 60 SP bedragen
→ Geen studievoortgangsmaatregel wegens gemiddeld studierendement, wel begrenzing van curriculum volgend academiejaar
Omdat de studierendement 66% of meer is:
→ verplicht alle resterende vakken van 1e bachelor op te nemen
= 83.3%
C
60
50
→ opnemen van vakken van 2e en/of 3e bachelor mag (maar niet van de masteropleiding)
≥ 66%
→ volgend curriculum heeft geen maximumgrens
→ Wegens goed studierendement, wordt studievoortgang beloond door meer dan 60 studiepunten toe te laten in volgend curriculum
Omdat 100% studierendement gehaald werd:
→ inschrijven voor 2e bachelor kan vanaf dag na proclamatie via OASIS
60
60
100%
D
→ volgend curriculum heeft geen maximumgrens
→ opnemen van vakken van 3e bachelor of masteropleiding mag
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→ Wegens perfect studierendement, wordt studievoortgang beloond door meer dan 60 studiepunten toe te laten in volgend curriculum

FACULTAIRE GIT-REGELS: HOEVEEL STUDIEPUNTEN MAG IK OPNEMEN?
Student
Voorbeelden

Aantal SP
opgenomen

Aantal SP
verworven

Studie-rendement
(SR)*
= 45,5%

A (SP)

66

30

< 66%

Studietraject volgend AJ GIT-regels
Omdat het studierendement minder dan 66% bedraagt::
→ volgend curriculum mag max. 60 SP bedragen
→ Student mag reeds vakken uit de master opnemen

→ Studievoortgangsmaatregel: student krijgt een bindende voorwaarde opgelegd voor volgend academiejaar. Dan moet hij/zij minstens de helft van opgenomen studiepunten behalen, anders
mag men niet meer herinschrijven voor dezelfde opleiding het jaar nadien.
B (BA2+BA3)

70

60

= 85,7%
≥ 66%

Omdat het studierendement meer dan 66% bedraagt:
→ volgend curriculum heeft geen maximumgrens
→ student kan desgewenst al vakken uit de master opnemen

→ Geen studievoortgangsmaatregel wegens gemiddeld studierendement
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WAT BETEKENEN DEZE GIT-REGELS NU VOOR JOUW HEREXAMENS?
Heb je veel herexamens? Maak bewuste keuzes!
− Probeer in het eerste jaar de grens van 30 SP te behalen zodat je vakken van het tweede jaar
mag opnemen.
− In alle jaren: probeer de grens van 66% te halen, zodat je curriculum niet beperkt is tot 60 SP.
− Daarom is het heel belangrijk goed na te denken welke en hoeveel herexamens je zal doen!
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NOG EEN VRAAG?
STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be
sociaalwerk.pp@ugent.be
educatievemaster@ugent.be

