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Academiejaar 2022-2023: deadlines 

Bachelor en Master in de Criminologische Wetenschappen 

vr 23/09/2022  plechtige opening academiejaar 2022-2023  
ma 26/09/2022  start academiejaar 2022-2023  
ma 26/09/2022 t/m za 17/12/2022  12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester  
ma 19/12/2022 t/m za 24/12/2022  1 week inhaalactiviteiten  
ma 26/12/2022 t/m za 07/01/2023  2 weken kerstreces  
ma 09/01/2023 t/m za 04/02/2023  4 weken eerstesemesterexamenperiode, m.i.v.:  

- voorbereiding op de examens  
- deliberatie  
- proclamaties t/m za 18/02/2023  

ma 06/02/2023 t/m za 11/02/2023  1 week intersemestriële vakantie  
ma 13/02/2023 t/m za 01/04/2023  7 weken onderwijsactiviteiten tweede semester, met inbegrip van feedback 

eerstesemesterexamenperiode t/m 24/02/2023  
ma 03/04/2023 t/m za 15/04/2023  2 weken paasreces  
ma 17/04/2023 t/m za 20/05/2023  5 weken onderwijsactiviteiten tweede semester  
ma 22/05/2023 t/m za 27/05/2023  1 week inhaalactiviteiten  
di 30/05/2023 t/m za 08/07/2023  6 weken tweedesemesterexamenperiode, m.i.v.:  

- voorbereiding op de examens  
- deliberaties  
- proclamaties t/m do 06/07/2023  
- feedback tweedesemesterexamenperiode  

ma 10/07/2023 t/m za 19/08/2023 6 weken zomerreces  
ma 21/08/2023 t/m za 16/09/2023  4 weken tweedekansexamenperiode, met inbegrip van:  

- deliberaties  
- proclamaties  

ma 18/09/2023 t/m za 23/09/2023  1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties  
ma 25/09/2023  start academiejaar 2023-2024  

 
Onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst tijdens het kerstreces, de intersemestriële vakantie, het paasreces, het 
zomerreces, de week van 19/09/2022 t/m 24/09/2022 en ook op volgende sluitingsdagen:  
- Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)  

- Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen, reglementaire feestdag)  
- Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)  
- Zondag 25 december 2022 t/m zondag 1 januari 2023 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde 
verlofdagen)  
- Vrijdag 24 maart 2023 (Dies Natalis)  

- Maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)  
- Donderdag 18 mei 2023 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)  
- Vrijdag 19 mei 2023 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)  
- Maandag 29 juni 2023 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)  
- Dinsdag 11 juli 2023 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)  
- Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag (wettelijke feestdag) en werkdagen Gentse Feesten (vast 
opgelegde verlofdagen))  
- Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag) 
 

http://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/fsa.htm
mailto:Mieke.Mestdagh@UGent.be


   

2 

                                                                                                                                                     Faculteit Recht en Criminologie – FSA 

                                                                                                                                                     Voldersstraat 3 – 9000 Gent 

                                                                                                                            www.ugent.be/re 

Algemene belangrijke data: 
 

 
INSCHRIJVINGEN 

 

Voor nieuwe studenten: vanaf 
01/08/2022 tem 30/09/2022 
Voor herinschrijvers: vanaf 
01/08/2022 tem 30/09/2022 

Herinschrijven via http://oasis.ugent.be (indien 2e zit, vanaf 15/9/22) 
Nieuwe studenten of onderbrekers: online via Oasis 

Vanaf 01/10/2022 tem 14/11/2022 Inschrijven mits toelating van de Curriculumcommissie 
Nieuwe studenten of onderbrekers: voorinschrijving via http://oasis.ugent.be 
in orde maken met motiverende aanvraag voor laattijdigheid 
 
Studenten die vorig AJ ingeschreven waren: laattijdige aanvraag met 
motivatie ingeven via http://oasis.ugent.be 

Vanaf 15/11/2022 tem 28/02/2023 
enkel voor 2e semester vakken 

Voor nieuwe studenten: via Oasis (http://oasis.ugent.be). 
in mededelingsveld: motivatie voor laattijdige inschrijving; 
 
voor herinschrijvers: via http://oasis.ugent.be bij herinschrijven in 
mededelingsveld motivatie ingeven voor laattijdige inschrijving 

Vanaf 01/03/2023 Inschrijven is NIET MEER mogelijk 

 
 

VERWELKOMING NIEUWE STUDENTEN BACHELOROPLEIDING + START ACADEMIEJAAR 
 

Week van 18/09/2022 Verwelkoming nieuwe studenten in de bacheloropleiding in de Criminologische 
Wetenschappen 

Maandag 26/09/2022 start academiejaar 2022-2023 
 

 

 
VRIJSTELLINGEN, STUDIEDUURVERKORTING, WIJZIGEN CURRICULUM 

 

Vanaf begin academiejaar tot 
uiterlijk 
07/10/2022 (voor wijziging) 
15/10/2022 (voor 
vrijstellingen en STDVK) 

Bij vragen of voor afspraak contacteer de trajectbegeleider/monitoraat. Meer info op: 

https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/monitoraat/overzicht.htm 
Deze wijzigingen aan een curriculum kunnen slechts eenmalig per semester 
aangevraagd worden! (zie vademecum Criminologische Wetenschappen) 

 
KEUZEVAKKEN 

Opmerking: keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden uiterlijk op 7 oktober 2022. Ook keuzevakken 
voor 2e semester maar deze kan men wel nog wijzigen tot na de start van het 2e semester (tem 24 februari 2023!) 
 

 
Bacheloropleiding Criminologische Wetenschappen (BaCrim) 

Vanaf begin academiejaar tot 
uiterlijk 07/10/2022 om 17u 

Studenten (behalve 1e bachelor studenten) moeten hun curriculum via Oasis 
samenstellen. Meer info is te vinden op de facultaire website bij ‘Alles voor 
Studenten’, ‘GIT’ 

Masteropleiding in de Criminologische Wetenschappen (MaCrim) 

Vanaf begin academiejaar tot 
uiterlijk 07/10/2022 om 17u 

Studenten moeten hun curriculum via Oasis samenstellen. Meer info is te vinden 
op de facultaire website bij ‘Alles voor Studenten’, ‘GIT’ 

  

file:///D:/MieMestd/Documents/AJ%202012-2013/www.ugent.be/re
http://oasis.ugent.be/
http://oasis.ugent.be/
http://oasis.ugent.be/
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/monitoraat/overzicht.htm
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/studietraject/git/gitcrim2021.htm
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/studietraject/git/gitcrim2021.htm
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BACHELORPROEF (3BaCrim) 

 

Nieuwe toewijzingsprocedure voor 
bachelorproefonderwerpen 
1e keuzeronde: 3 tem 12 okt 2022 
Toewijzing via Plato  na 1e ronde: 
13 oktober 2022 
2e keuzeronde: 13 tem 17 okt 2022 
Toewijzing via Plato na 2e ronde: 
18 oktober 2022 
3e keuzeronde: 18 tem 20 okt 2022 
Toewijzing via Plato na 3e ronde: 
21 oktober 2022 

Via https://plato.re.ugent.be  
 
studenten geven 5 voorkeuren door 
 
 
voor studenten die nog geen toewijzing kregen: 
studenten geven 5 voorkeuren door 
 
voor studenten die nog geen toewijzing kregen 
studenten geven 5 voorkeuren door 
 

  

Indiendatum elektronische opgave 
van titel 
Voorlopige titel: 15/11/22 
Definitieve titel: 15/03/23 

Voorlopige titel: https://www.law.ugent.be/fsa/bachelorproef/crim/ 
Definitieve titel: https://www.law.ugent.be/fsa/bachelorproef/crim-def/ 

Aanvraag wijziging titel en/of 
promotor 
Uiterlijk tegen 15/03/2023 

1) Enkel in uitzonderlijke omstandigheden: per mail goedkeuring vragen 
aan promotor 

2) doormailen van goedkeuring promotor + motivatie voor wijziging met 
onderwerp ‘BBCRIM bachelorproef titelwijziging’ naar 
fsa.rechten@ugent.be 

3) FSA vraagt goedkeuring aan voorzitter examencommissie en laat 
student per mail beslissing weten 

NA 15 maart 2023 is wijzigen NIET meer mogelijk! 
zie reglement https://www.ugent.be/re/nl/voor-
studenten/fdo/reglementen/reglementcrim/baproefcrim2223 

Indiendatum 
eerste zittijd: 30/05/2023 om 17u 
tweede zittijd: 21/08/2023 om 17u 

via Ufora cursussite Bachelorproef via de tool masterproefindiening in pdf met 
benaming: “BACproef_FamilienaamStudent_VoornaamStudent.pdf”.  
Op vraag van de promotor kan nog 1 papieren versie ingediend worden op het 
desbetreffende vakgroepsecretariaat. 
Laattijdige bachelorproeven worden niet aanvaard! 
zie reglement https://www.ugent.be/re/nl/voor-
studenten/fdo/reglementen/reglementcrim/baproefcrim2223 

 

 
MASTERPROEF (MaCrim) 

 

Masteropleiding in de Criminologische Wetenschappen (MaCrim) 

Indienen van wijziging titel en/of 
promotor in thesisjaar (= bissers) 
Uiterlijk tegen 15/11/2022 

Formele aanvraag om in te dienen in 3e zittijd en/of wijziging van titel en/of 
promotor in thesisjaar (=bissers) per mail sturen naar 
fsa.rechten@ugent.be 

Indienen van voorlopige titel 
Uiterlijk tegen 15/11/2022 

Via https://www.law.ugent.be/fsa/masterproef/crim/ 

Indienen van definitieve titel 
Uiterlijk tegen 15/02/2023 

Via https://www.law.ugent.be/fsa/masterproef/crim-def/ 

file:///D:/MieMestd/Documents/AJ%202012-2013/www.ugent.be/re
https://plato.re.ugent.be/
https://www.law.ugent.be/fsa/bachelorproef/crim/
mailto:fsa.rechten@ugent.be
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Aanvraag wijziging titel en/of 
promotor 
Uiterlijk tegen 15/04/2023 

1) per mail goedkeuring vragen aan promotor 
2) doormailen van goedkeuring promotor + motivatie voor wijziging 

naar fsa.rechten@ugent.be 
3) FSA vraagt goedkeuring aan voorzitter examencommissie en laat 

student per mail beslissing weten 
Zie reglement: https://www.ugent.be/re/nl/voor-
studenten/fdo/reglementen/reglementcrim/masterproefcrim2223.pdf 

Indiendatum 
eerste semester: 19/12/2022 om 17u 
(zie voorwaarde in het OER) 
eerste zittijd:       15/05/2023 om 17u 
tweede zittijd:     16/08/2023 om 17u 

Voor studenten Master in de Criminologische Wetenschappen: via Ufora 
cursussite Masterproef via de masterproefindiening module. 
Op vraag van de promotor kan nog papieren versie ingediend worden op 
het desbetreffende vakgroepsecretariaat. 
Na deze indiendatum worden, behoudens bewezen overmacht, geen 
elektronische uploads meer aanvaard. 
Zie reglement: https://www.ugent.be/re/nl/voor-
studenten/fdo/reglementen/reglementcrim/masterproefcrim2223.pdf 

 
MASTER DISSERTATION IMARC) 

 

Registration of final master 
dissertation title in Oasis 
1st chance: 15/05/2023 
2nd chance: 16/08/2023 

All students register after the promotor’s approval  the final approved 
master dissertation title in Oasis. 

Deadline International Master of 
Science in Advanced Research in 
Criminology  
first chance: 15/05/2023 at 5pm 
second chance: 16/08/2023 at 5pm 

via Ufora course site Master dissertation B001619 with digital upload in pdf 
 

 

 
2e kansexamenperiode 

 

Vanaf 6/07/2023 Studenten die niet slagen in de 1e kansexamenperiode worden 
automatisch ingeschreven voor de 2e kansexamenperiode (studenten 
die niet wensen deel te nemen aan de 2e kansexamenperiode worden 
verzocht de afwezigheidsapplicatie op de facultaire website in te 
vullen) 

 
ACADEMIEJAAR 2023-2024 

 

 ma 25/09/2023 start academiejaar 2023-2024 
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