GIT-REGELS ACADEMIEJAAR 2020-2021 VOOR ALLE STUDENTEN FPPW
(behalve SLO/verkorte EDUMA en nieuwe studenten -> zie ander schema)
START HIER

Kreeg je bij de start van AJ 20192020 een bindende voorwaarde?

Was jouw studierendement in AJ 2019-2020 meer
dan 50%?

nee

Bereken hier jouw studierendement
Meer info: Kennisclip 3

Bereken hier jouw studierendement
Meer info: Kennisclip 3

Was je vorig jaar (AJ 201920) geslaagd voor de helft of
meer van de opgenomen
studiepunten?

ja

Had je in AJ 20192020 een
studierendement
van 66% of hoger?

Dit betekent het volgende voor
jouw curriculum in AJ 2020-2021:
-

ja
-

nee

nee

-

Dit betekent het volgende voor
jouw curriculum in AJ 2020-2021 :
-

Je mag maximum 60 studiepunten opnemen,
Je bent verplicht om alle resterende vakken van
de 1e Bachelor op te nemen.
Je mag vakken van 2e of 3e Bachelor opnemen,
maar geen vakken van masteropleiding of
aansluitend voorbereidingsprogramma
(wordt herbekeken na het 1e semester)

Je mag niet meer inschrijven voor deze opleiding.
-

-

Meer info: Kennisclip 6 Studievoortgang
Lees artikel 24 van het Onderwijs- en examenreglement
(OER 2020-2021) voor meer informatie over deze
studievoortgangsmaatregel.
Lees artikel 100 (OER 2020-2021) na voor de
mogelijkheid tot beroepsprocedure.

nee

ja

ja

(Kijk dit na bovenaan op je puntenbriefje
AJ 2018-2019, na 2e zittijd)

Wat was jouw studierendement in
AJ 2019-2020?

66% of meer

(LET OP: schakel- en voorbereidingsprogramma’s volgen steeds
de NEE-pijl naar rechts)

nee

minder dan 66%

Moet je dit jaar (AJ 2020-2021) nog slagen voor
1 of meerdere vakken uit de 1e Bachelor?

ja

nee

ja

Was je twee jaar geleden (AJ 2018-2019) al
student aan onze faculteit?

Je mag meer dan 60 studiepunten opnemen
(voor zover je leerkrediet dit toelaat).
Je bent verplicht om alle resterende vakken
van de 1e Bachelor op te nemen.
Indien je 30 studiepunten van 1e bachelor
verworven hebt, mag je vakken van de 2e of
3e Bachelor opnemen, maar geen vakken van
masteropleiding of aansluitend
voorbereidingsprogramma
(wordt herbekeken na het 1e semester)

Dit betekent het volgende voor
jouw curriculum in AJ 2020-21:

Dit betekent het volgende voor
jouw curriculum in AJ 2020-21:

-

₋

-

Je mag meer dan 60 studiepunten
opnemen (voor zover je leerkrediet dit toelaat).
Je mag vakken van de bachelor/
schakel/voorbereidingsprogramma
combineren met mastervakken.

₋

Je mag maximum 60 studiepunten
opnemen.
Je mag vakken van de bachelor/
schakel/voorbereidingsprogramma
combineren met mastervakken

OPGELET: Je krijgt een bindende voorwaarde .
Dit staat bovenaan op je puntenbriefje.

Wat houdt dit in?
Op het einde van AJ 2020-21 moet je slagen voor 75% van de
opgenomen studiepunten uit 1e bachelor én 50% van het totaal
aantal opgenomen studiepunten (herexamens inbegrepen).
Lukt dat niet, dan mag je in AJ 2021-2022 niet meer inschrijven voor
dezelfde opleiding
Meer info: Kennisclip 6 Studievoortgang.

Houd ook rekening met onderstaande regels voor je
curriculum in AJ 2020-2021:
₋
-

Je bent verplicht om alle resterende vakken van de 1e Bachelor
op te nemen.
Je mag geen vakken van 2e of 3e bachelor opnemen, noch van
de masteropleiding of aansluitend voorbereidingsprogramma,
indien je geen 30 SP van 1e bachelor verworven hebt
(wordt herbekeken na het 1e semester).

OPGELET: Je kan een bindende voorwaarde hebben (per opleiding*).
Kijk dit na bovenaan je puntenbriefje.

Wat houdt dit in?
Op het einde van AJ 2020-21 moet je per opleiding¨* slagen voor de helft van de
opgenomen studiepunten (herexamens inbegrepen). Lukt dat niet, dan mag je niet
meer inschrijven voor dezelfde opleiding in AJ 2021-2022.
Meer info: Kennisclip 6 Studievoortgang.
*LET OP: Combineer je vakken uit de bachelor, het schakel/voorbereidingsprogramma en de master?
Men bekijkt dit als afzonderlijke opleidingen m,b,t, studievoortgang,: Er wordt per opleiding gekeken of
je geslaagd bent voor de helft van de opgenomen studiepunten en er wordt per opleiding mogelijk een
bindende voorwaarde opgelegd.

