ACADEMISCHE KALENDER
ACADEMIEJAAR 2020-2021
vr 18/09/2020

plechtige opening academiejaar 2020-2021

ma 21/09/2020

start academiejaar 2020-2021

ma 21/09/2020 t/m za 12/12/2020

12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester

ma 14/12/2020 t/m za 19/12/2020

1 week inhaalactiviteiten

ma 21/12/2020 t/m za 02/01/2021

2 weken kerstreces

ma 04/01/2021 t/m za 30/01/2021

4 weken eerstesemesterexamenperiode, m.i.v.:
– voorbereiding op de examens
– deliberatie
– proclamaties t/m za 13/02/2021

ma 01/02/2021 t/m za 06/02/2021

1 week intersemestriële vakantie

ma 08/02/2021 t/m za 03/04/2021

8 weken onderwijsactiviteiten tweede semester, met inbegrip van feedback
eerstesemesterexamenperiode t/m 19/02/2021

ma 05/04/2021 t/m za 17/04/2021

2 weken paasreces

ma 19/04/2021 t/m za 15/05/2021

4 weken onderwijsactiviteiten tweede semester

ma 17/05/2021 t/m za 22/05/2021

1 week inhaalactiviteiten

ma 24/05/2021 t/m za 03/07/2021

6 weken tweedesemesterexamenperiode, m.i.v.:
– voorbereiding op de examens
– deliberaties
– proclamaties
– feedback tweedesemesterexamenperiode

ma 05/07/2021 t/m za 14/08/2021

6 weken zomerreces

ma 16/08/2021 t/m za 18/09/2021

ma 13/09/2021 t/m za 18/09/2021

4 weken tweedekansexamenperiode, met inbegrip van:
– deliberaties
– proclamaties
1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

ma 20/09/2021 t/m za 25/09/2021

1 week vakantie

ma 27/09/2021

start academiejaar 2021-2022

SLUITINGSDAGEN UGENT
Maandag 2 november 2020
Allerzielen, reglementaire feestdag
Woensdag 11 november 2020
Wapenstilstand, wettelijke feestdag
Vrijdag 25 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde verlofdagen
Vrijdag 19 maart 2021
Dies Natalis
Maandag 5 april 2021
Paasmaandag, wettelijke feestdag
Zaterdag 1 mei 2021
Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag
Donderdag 13 mei 2021
O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag
Vrijdag 14 mei 2021
Brugdag, vast opgelegde verlofdag
Maandag 24 mei 2021
Pinkstermaandag, wettelijke feestdag, evaluaties niet geschorst
Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021
Nationale feestdag (wettelijke feestdag)
en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen)

Flexibele invulling academische kalender:

vraagd bij de directeur Onderwijsaangelegenheden. Voor meer informatie zie artikel 2 en artikel 4 van het Onderwijs- en examenreglement 2020-2021.

