
Ben je voor al je opgenomen 
vakken geslaagd?

Proficiat! Geniet van je
welverdiende vakantie!

Je kan hier herinschrijven.

Ben je
gedelibereerd?

Zou je graag in deze 
opleiding verdergaan?

Verken je opties! Geraak je er 
niet aan uit? Kom langs bij de 

Afdeling Studieadvies. 
Of praat over je huidige opleiding 
met iemand van het Monitoraat. Heb je al 

een plan B?

Ben je voor meer dan de 
helft van je opgenomen 
studiepunten geslaagd?

Ga je nog vakken meedoen 
in 2e zittijd?

Samen met een studiebegeleider kan je de 
herexamens plannen.

TIP! Je kan best kiezen voor:
- vakken met een klein tekort

- vakken waar later op verder gebouwd wordt 
(bv. statistiek)

- vakken waar een deel van de punten blijft 
meetellen (bv. via een paper)

Veel succes
in je nieuw traject!

Dit kan zinvol zijn in functie van:
• een vrijstelling die je in je nieuwe opleiding kan aanvragen
• de stand van je leerkrediet
• het bijsturen van je studiemethode

Raadpleeg hiervoor je studie- of trajectbegeleider!
Overtuigd om toch deel te nemen?
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OPGELET: je riskeert een 
bindende voorwaarde!

Kom op individueel adviesgesprek 
over je studieaanpak en planning 

bij een studiebegeleider!
Eerstebachelorstudent: afspraak 

via ‘bijeenkomsten’ op de
 facultaire Uforapagina.

Hogerejaarsstudent:
maak een afspraak via mail. 

Voor eerstebachelorstudenten 
organiseren we een Summerclass 
over de 2e zittijd. Inschrijven via 
‘groepen’ op de facultaire Ufora-

pagina.

Rust eerst goed uit en 
geniet van je verlof! 
Nadien veel succes 
met de 2e zittijd!

Check de extra
studietips op

student@warmUGent!

Kom naar de
feedbackmomenten!

Het schema voor
1e bachelorvakken vind je 

hier. Raadpleeg Ufora voor 
de vakken uit hogere jaren.

W A T  T E  D O E N  N A  D E  P U N T E N B E K E N D M A K I N G  I N  D E  E E R S T E  Z I T T I J D ?

STAPPENPLAN NA EXAMENS

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/herinschrijven.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/examens-en-feedback/deliberatie.htm#Tolerantieregels('deliberatieregels')
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/afdeling-studieadvies
https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/monitoraat/overzicht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet
https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/monitoraat/overzicht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studievoortgang
https://ufora.ugent.be/d2l/home/72846
https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/monitoraat/studie/overzicht.htm#Wie?
https://ufora.ugent.be/d2l/lms/group/group_list.d2l?ou=72846
https://ufora.ugent.be/d2l/lms/group/group_list.d2l?ou=72846
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/198624
https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen/feedback-psw/feedback1ba.pdf
https://ufora.ugent.be/

