STAPPENPLAN
CURRICULUM SAMENSTELLEN
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STAP 1: Schrijf in voor de opleiding
STAP 2: Stel jouw curriculum samen in Oasis
STAP 3: Leg jouw curriculum voor ter goedkeuring
STAP 4: Goedkeuring van jouw curriculum door de curriculumcommissie
STAP 5: Ga naar de lessen en schrijf je in voor de vakken op Ufora
STAP 6: Keur jouw goedgekeurd curriculum zelf ook nog eens goed

Je kan ook het instructiefilmpje bekijken.
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STAP 1: SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING
̶

2 mogelijkheden:

̶

▪ Nieuwe student → inschrijven via Oasis
▪ Vorig jaar reeds student aan de UGent → herinschrijven via Oasis

Schrijf je in voor alle opleidingen waarin je vakken volgt.
Wil je vakken opnemen uit Ba/SP/VP en Master, dan moet je inschrijven voor beide opleidingen.

̶

Pas na jouw (her)inschrijving kan je een curriculumvoorstel indienen via Oasis.
̶ Breng je (her)inschrijving zo spoedig mogelijk in orde. De deadline ligt op 30 september.
Hierna moet je de procedure “laattijdige inschrijving” volgen.
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STAP 1: SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING
Mogelijkheid 1: Inschrijven als nieuwe student
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COMMUNICATIE BIJ INSCHRIJVING
Mail die je ontvangt na
het indienen van de
inschrijvingsaanvraag.

Mail die je ontvangt na
goedkeuring van de

inschrijvingsaanvraag
door de faculteit.
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STAP 1: SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING
Mogelijkheid 2: Herinschrijven

2020-2021
2020-21
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STAP 1: SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING
Mogelijkheid 2: Herinschrijven

2020-2021
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STAP 1: SCHRIJF JE IN VOOR DE OPLEIDING
Je gaat in Oasis naar de pagina met het overzicht van jouw inschrijvingen.
Hier kan je zien voor welke opleiding(en) je dit academiejaar bent ingeschreven.

Je bent ingeschreven voor AJ 2020-2021
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STAP 2: STEL JOUW CURRICULUM SAMEN IN OASIS
1. Klik in de linkerkolom, onder AJ 2020-2021, op Curriculum bewerken (PP).
2. Vink de opleiding aan.
3. Klik vervolgens op de blauwe link Curriculum (onder Acties).
LET OP: Als je wil inschrijven voor meerdere opleidingen (zoals Bachelor en Master),
dan moet je dit elk om de beurt, per opleiding doen.
2020-2021

AJ 2020-2021
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STAP 2: STEL JOUW CURRICULUM SAMEN IN OASIS
1.
2.

Klik op het tabblad Curriculum voor dit jaar bewerken.
Klik vervolgens op Algemene opleidingsonderdelen om alle vakken te ontvouwen.
▪
▪
▪

3.

Standaardvakken kan je verwijderen (“- Weglaten”).
Vergeet niet om keuzevakken/stage/masterproef toe te voegen (“+Toevoegen”).
Bij een keuzevak buiten de faculteit wordt de toestemming van de lesgever automatisch gevraagd via Oasis (duurt ongeveer 1 week).

Klik op Bewaren en afsluiten
2020-2021

AJ 2020-2021
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STAP 3: LEG JOUW CURRICULUM VOOR TER GOEDKEURING
̶

Hoe doe je dat?
Door in Oasis jouw opleiding (1) aan te vinken en (2-3)voor te leggen ter goedkeuring.

̶

̶

2020-2021

De status wijzigt nu van Ontwerp naar Voorstel.
Deadlines om jouw curriculumvoorstel in te dienen of aanpassingen te maken:
▪ 1e semestervakken: 14 november
▪ 2e semestervakken en jaarvakken: 28 februari
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STAP 3: LEG JOUW CURRICULUM VOOR TER GOEDKEURING
̶

LET OP: Je kan als student slechts één curriculumvoorstel per academiejaar indienen,
nadien kan je zelf niks meer aanpassen.
➔Twijfel je? Wacht nog even maar houd de deadlines goed in het oog!

̶

Moet er toch nog iets veranderd worden aan jouw vakkenpakket,
stuur dan uiterlijk op de deadline een mailtje naar jouw opleiding.
Vermeld duidelijk jouw studentennummer, opleiding en de aanpassingen die moeten gebeuren.
▪
▪
▪
▪

psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be
sociaalwerk.pp@ugent.be
educatievemaster@ugent.be
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STAP 4: GOEDKEURING DOOR DE CURRICULUMCOMMISSIE
̶ Jouw curriculumvoorstel wordt individueel nagekeken.
̶ De goedkeuring van je curriculum kan daardoor enkele weken op zich laten wachten,
dit wordt uiterlijk op de volgende data in orde gebracht:
▪ 14 november voor het eerste semester
▪ 28 februari voor het tweede semester en jaarvakken
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STAP 4: GOEDKEURING DOOR DE CURRICULUMCOMMISSIE
̶ Indien je voorstel wordt afgekeurd, krijg je een mail met de vraag je curriculum aan te passen.
̶ Indien je aan de GIT-regels voldoet, zal je curriculum sowieso goedgekeurd worden.
Meer info: bekijk de kennisclip
̶ Bij goedkeuring verandert de status in Oasis van Voorstel naar Goedgekeurd.
̶ Je zal hier per mail van op de hoogte worden gebracht.
̶ Ook na goedkeuring kan je nog vragen om wijzigingen aan te brengen in jouw curriculum
(zie stap 3 voor de procedure en de deadlines).
2020-2021
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STAP 5: GA NAAR DE LESSEN EN SCHRIJF JE IN VOOR DE VAKKEN OP UFORA
̶
̶

Je hoeft niet te wachten met het volgen van lessen tot jouw curriculum is goedgekeurd!
Oasis ≠ Ufora
▪ Oasis: online administratiesysteem UGent ≠ Ufora: digitale leeromgeving UGent
▪ Om officieel in te schrijven voor vakken, neem je ze op via Oasis
▪ Oasis en Ufora zijn gesynchroniseerd: vakken uit je curriculum op Oasis worden automatisch toegevoegd op Ufora,
maar dit kan soms even duren.
▪ Ufora is de online leeromgeving waar je als student alle cursussites aan UGent kan bekijken:
• Je kan vakken toevoegen op Ufora waarvoor je niet bent ingeschreven via Oasis.
• Dit kan interessant zijn als je bijvoorbeeld twijfelt om een vak op te nemen en toch al lessen wilt volgen.
• Je kan via Ufora inschrijven voor vakken zonder dat dit gevolgen heeft voor je officiële curriculum op Oasis.

➔ LET OP: Zorg dat de vakken die je effectief wilt afleggen zeker zijn toegevoegd op Oasis!
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STAP 5: GA NAAR DE LESSEN EN SCHRIJF JE IN VOOR DE VAKKEN OP UFORA

Aan de slag met Ufora:
handleiding en kennisclips
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STAP 5: GA NAAR DE LESSEN EN SCHRIJF JE IN VOOR DE VAKKEN OP UFORA
̶

Nieuwe student aan de FPPW?
▪ Bekijk de praktische info voor nieuwe studenten
De filmpjes tonen alles wat je moet weten voor een vlotte start: lesrooster, boeken, Oasis, Ufora, webmail…
Via A tot Z kan je info opzoeken o.b.v. een trefwoord.

▪ Ga naar één van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten!
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STAP 6: KEUR JOUW GOEDGEKEURD CURRICULUM ZELF NOG EENS GOED

̶

̶

̶

Hoe doe je dat? Door in Oasis je opleiding (1) aan te vinken en (2-3) je akkoord te verklaren.
Deadlines: 30 november als je start in het 1e semester, 15 maart als je start in het 2e semester
Als je dit niet doet, gebeurt dit automatisch (als je voorstel door ons werd goedgekeurd).
2020-2021
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Veel succes!
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TOCH NOG EEN VRAAG?
STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be
sociaalwerk.pp@ugent.be
educatievemaster@ugent.be

