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NOMINATIE BIJ GASTINSTELLING

̶ In de loop van de maand maart en april nomineert het IST 

(International Support Team) van de afdeling 

Internationalisering bij de gastinstelling

̶ Nomineren = jouw naam en gegevens doorgeven aan de 

gastinstelling

̶ Gastinstelling kan jou nu een mail sturen met hun 

applicatieprocedure

̶ Het heeft geen zin om eerder met gastinstelling contact op 

te nemen
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APPLICATIE BIJ GASTINSTELLING

̶ Gastinstelling stuurt mail met de procedure die je bij 

hen moet volgen. Let op: deadline!

̶ Soms vragen ze taalcertificaat

̶ Gecertifieerde testen moet je via talencentra regelen

‒ TOEFL= in Brussel

̶ Indien geen gecertifieerde test nodig dan kan Marisa 

jou een document bezorgen (aanvragen via mail).
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BASISPRINCIPES  OPMAKEN  LA

̶ Vakken van je afstudeerrichting

̶ Geen taalvakken

̶ Evenveel studiepunten als in hetzelfde semester in 

Gent 

̶ Kies vakken die een meerwaarde hebben voor je 

opleiding. Dus zeker geen vakken die je in Gent al had.
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HOE VAKKEN KIEZEN?

̶ Website gastuniversiteit

̶ Mail naar international office gastuniversiteit

̶ Contacteer studenten die er voor jou waren

̶ Oasis (curriculum in uitwisseling)

̶ Geen equivalente vakken maar wel aansluitend op 

afstudeerrichting

̶ 1ste Master klinische psychologie:

‒ Een assessment vak in het 1ste semester

‒ Een therapie vak in het 2de semester
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STUDIEPUNTEN, JAARVAKKEN

̶ 3de bachelor Ped. Wet.: Integratieseminarie

̶ Contact: Emmelien Merchie

̶ Onderzoeksseminarie kan niet vervangen worden in het 

buitenland

̶ Ontwikkeling van coaching- en trainingsvaardigheden

kan wel vervangen worden door een vak in het buitenland

̶ Je kunt enkel vakken uit 1 studiejaar vervangen in het 

buitenland! 
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CURRICULUM IN UITWISSELING IN OASIS

̶ In de uitwisselingsaanvraag
̶ Je kunt dit 1x zelf terug in ontwerp zetten
̶ Vóór de herinschrijving voor 2021-2022
̶ Beschikbare vakken in oasis nakijken

̶ Kies vak
̶ Enkel als het er niet tussen staat mag je een nieuw vak 

aanmaken
̶ SPELLING!!! Dit komt op je diplomasupplement. 
̶ Zet niet alles in hoofdletters
̶ Denk ook aan de spelling in het Engels, Spaans, Italiaans,…
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CURRICULUM IN UITWISSELING (VÓÓR VERTREK)

̶ Vakken zijn nog niet definitief

̶ In voorstel zetten 

̶ Mail sturen naar MMP: staat in voorstel

̶ MMP stuurt door naar AC voor advies

̶ Indien negatief stuurt AC mail via oasis

̶ Positief=handtekening op learning agreement

̶ Voeg in je curriculum in uitwisseling ook de vakken 

toe die je in Gent laat wegvallen
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NA  AANKOMST

̶ Uploaden learning agreement met handtekeningen

̶ Wijzigingen: rechtstreeks in het curriculum

̶ Automatisch adviesvraag naar AC

̶ Handtekening op LA wanneer positief

̶ Ook laten ondertekenen door gastinstelling

̶ Geen wijzigingen: mail naar Marisa

̶ Deadline 1ste semester 10/11

̶ Deadline 2de semester 20/2
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LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP

̶ Verplicht voor stage binnen Europa

̶ Kan ook nog ondertekend worden als je daar bent

̶ Ook opladen in oasis bij documenten
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AFDELING INTERNATIONALISERING

̶ Hebben een eigen stappenplan

̶ Houden contact via nieuwsbrieven (lees deze 

aandachtig!)

̶ BEURZEN, OLS taaltest, taalvoucher, contracten, 

aankomstattest,…

̶ international@ugent.be
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EVEN HERHALEN

̶ Alle academische zaken (vakken, curriculum, 

punten,…) → Faculteit (Marisa Montero)

̶ Beurzen, contracten,… → international@ugent.be

(afdeling internationalisering UGent – International 

Support Team)

13



STAGE EN MASTERPROEF

̶ Infosessie over de stageplaatsen in de klinische 

psychologie (november) zal worden opgenomen

̶ Masterproef (titel kiezen) via Ufora: zelfde deadlines
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HEREXAMENS

̶ Examenreglement van de gastinstelling is van 

toepassing

̶ Probeer dit te regelen wanneer je nog ter plaatse bent

̶ Niet geslaagd in 2de zit = vak in Gent 

̶ Doe een voorstel en de curriculumcommissie beslist
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PUNTENVERWERKING

̶ Puntenbriefje opladen in oasis

̶ Alle punten worden in juni verwerkt 

̶ Er wordt bij omzetting rekening gehouden met ECTS-codes 

of ECTS grading table

̶ Geslaagd in het buitenland = geslaagd in Gent

̶ Niet-geslaagd = zelf actie ondernemen

̶ Herexamen = punten worden verwerkt in de 2de zit

̶ Mochten punten later zijn dan 1ste week juli = worden voor 

1ste zit verwerkt in de 2de helft van augustus
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AFSPRAKEN

̶ Hou contact met UGent
̶ UGent-mail, Ufora,
̶ Facebookgroep
̶ Teams
̶ Telefoon 
̶ Mail
̶ Skype: internationaloffice.fppw

̶ Stappenplan checken
̶ Permanentiecentrum 
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CORONA

̶ Wellicht gaat men terug op 1 juli bepalen of je in september kan/mag 
vertrekken. NON-EU misschien vroeger.

̶ Men houdt rekening met:
̶ Reisadvies (groen en oranje = ok)
̶ Aanbod van de gastinstelling (aanwezigheid is noodzakelijk). Indien 

enkel online kun je niet vertrekken
̶ Geen beperkende maatregelen in het gastland die het leven moeilijk 

maken (bv. harde lockdown) 
̶ Vaccinatie? Misschien vraagt de gastinstelling een bewijs van 

vaccinatie
̶ Maak nog niet te veel kosten!
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Erasmusstudenten FPPW

#erasmusfppw

Instagram: io_fppw

Marisa Montero Perez
International Relations Officer

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

E Marisa.MonteroPerez@ugent.be

T +32 9 264 91 33

www.ugent.be


