FACULTAIR REGLEMENT INZAKE HET WERKSTUDENTENSTATUUT BINNEN DE OPLEIDING
CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

Studenten die op basis van artikel 26 van het OER het werkstudentenstatuut van de Rector hebben verkregen, en de
opleiding Criminologische Wetenschappen (Faculteit Recht en Criminologie) volgen, kunnen aanspraak maken op volgende
faciliteiten hieronder beschreven.

a)

Vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten waarbij de aanwezigheid van de student vereist is waarbij de student
een vervangende taak wordt opgelegd
De verantwoordelijke lesgever van het vak bepaalt of een vervangopdracht mogelijk is. Indien een vervangopdracht
mogelijk is voor een vak, staat dit vermeld in de studiefiche.

b)

Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar

Schriftelijke examens
In navolging van art. 75, § 2, 1° OER zal de afwezigheid / niet deelname aan een schriftelijk examen als gegrond
worden beoordeeld indien men over het werkstudentenstatuut beschikt.
De werkstudent zal dan ook kunnen deelnemen aan het inhaalexamen (ziekenboegexamen).

Let wel de data van deze inhaalexamens zijn pas gekend wanneer de examens reeds zijn gestart. Het zich
organiseren voor dergelijke examens is dan ook veel moeilijker op voorhand te plannen.
De student verzoekt de verantwoordelijke lesgever na te gaan wanneer dit inhaalexamen binnen hetzelfde deel van
dezelfde examenperiode kan worden georganiseerd. Dit alles gebeurt in gemeenschappelijk overleg, met
kennisgeving aan de facultaire trajectbegeleider.

Mondelinge examens
Op het ogenblik dat de examenroosters zijn gekend, neemt de student contact op met de verantwoordelijke lesgever
om in onderling overleg het mondelinge examen te verplaatsen naar een ander moment binnen dezelfde
examenperiode.
Wanneer in overleg een nieuwe datum is vastgelegd, dan is dit de definitieve datum waarop het examen dient te
worden afgelegd. Als de student niet komt opdagen, wordt dit gezien als een ongegronde afwezigheid en wordt de
student als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel.

c)

Een alternatief tijdstip voor het indienen van werkstukken

Laattijdig indienen van de elektronische versie is niet toegestaan. Bij verhindering om een papieren versie in te dienen is
tijdige indiening van een elektronische versie verplicht. Laattijdig indienen van de papieren versie van een werkstuk (zoals
een niet-periodegebonden taak, de Bachelorproef, de Masterproef) is enkel toegestaan uiterlijk op de 7e kalenderdag na
de kalenderdag waarop de oorspronkelijke deadline is bepaald. Indiening is pas geldig als de papieren en de elektronische
versie van een werkstuk identiek zijn.

d)

Een alternatief tijdstip voor feedback vastleggen

De studenten nemen hiervoor contact op met de verantwoordelijke lesgever en regelen in onderling over leg het alternatief
tijdstip voor feedback.
Een student die gebruik wenst te maken van één van deze faciliteiten, neemt contact op met de verantwoordelijke lesgever.

