Aanpassingen Onderwijs- en examenreglement academiejaar 2021-2022
In navolging van artikel 85 van het Onderwijs- en Examenreglement: De bepalingen van dit onderwijs- en
examenreglement kunnen enkel door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, na advies van de Onderwijsraad.
In afwijking hiervan kan de rector in geval van overmacht onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen en
beslissingen nemen in het belang van het functioneren van de instelling, haar studenten en haar personeel.
In gevallen niet voorzien door dit onderwijs- en examenreglement, bij betwisting over de interpretatie ervan of
bij materiële vergissingen, beslist de rector. De beslissing wordt publiekelijk bekend gemaakt.

ARTIKEL 2

DE ACADEMISCHE KALENDER

§6. Uitzonderlijk kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes – behalve op de
sluitingsdagen vermeld in §4 – voor:
− studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande
uitwisselingsstudenten, in functie van de toepassing van het door alle betrokkenen ondertekende
Learning Agreement;
− examens over practica of oefeningen. Deze kunnen worden georganiseerd in de periodes die
voorbehouden worden voor inhaalactiviteiten en het zomerreces;
− examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen en
postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s (zie artikel 44);
− studenten die conform artikel 25 beroep kunnen doen op de faciliteit ‘één of meerdere examens
verplaatsen naar een ander tijdstip
− Inhaalexamens na de eerstesemesterexamenperiode 2021-2022 zijn mogelijk tijdens de eerste week van
het tweede semester (van 14/2/2022 tot en met 19/2/2022), of uitzonderlijk tijdens de intersemestriële
vakantie (van 7/2/2022 tot en met 12/2/2022).
De beslissing moet uitgaan van de faculteitsraad, op advies van de opleidingscommissie en de studenten
moeten bij het begin van het academiejaar worden geïnformeerd.

ARTIKEL 62 BERAADSLAGINGSMOMENTEN VAN EEN EXAMENCOMMISSIE
§2. Een examencommissie beraadslaagt ook ten laatste op 24 februari 2022 in een afstudeerjaar van een
bacheloropleiding, een schakel- of voorbereidingsprogramma, een master-na-bacheloropleiding, een masterna-masteropleiding of een postgraduaatsopleiding voor studenten die op dat ogenblik alle examens hebben
afgelegd. Artikel 71 wordt daarbij onverkort toegepast.
Met uitzondering van de masterproef en/of de stage is het niet toegestaan tweedesemestervakken en
jaarvakken te evalueren in het eerste semester, tenzij het vak enkel geëvalueerd wordt via nietperiodegebonden evaluatie en de lesgever er mee instemt om die evaluatie in het eerste semester te laten
plaatsvinden.

ARTIKEL 69 PROCLAMATIE VAN EXAMENCIJFERS EN DELIBERATIEPAKKETTEN
§1. Na de eerstesemesterexamenperiode, de tweedesemesterexamenperiode en na de
tweedekansexamenperiode worden de examencijfers aan de studenten meegedeeld.
Er wordt de student na elke examenperiode ten individuelen titel een puntenlijst ter beschikking gesteld. Dit
gebeurt ten vroegste na het afsluiten van de examenperiode en ten laatste op:
− vr 11 februari do 24 februari 2022 na afloop van de eerstesemesterexamenperiode;
− do 7 juli 2022 na afloop van de tweedesemesterexamenperiode, behalve voor het verkorte traject van
de educatieve masteropleiding: ten laatste op vr 8 juli 2022;
− za 17 september 2022 na afloop van de tweedekansexamenperiode.
Ingeval een deliberatie heeft plaatsgevonden, wordt tevens de beslissing van de examencommissie per
deliberatiepakket meegedeeld op de puntenlijst. Bij een deliberatie na afloop van de
eerstesemesterexamenperiode in toepassing van artikel 62 §2, kan de puntenlijst later dan do 24 februari 2022
vr 11 februari 2022 en ten laatste op di 1 maart za 19 februari 2022 ter beschikking worden gesteld van de
betrokken student.

In afwijking op deze modaliteiten en deadlines geldt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 50§4 met
betrekking tot het meedelen van resultaten voor niet-periodegebonden evaluatie, dat ook voor
opleidingsonderdelen die enkel via niet-periodegebonden evaluatie worden geëvalueerd, het betreffende
eindcijfer zo spoedig mogelijk na de evaluatie dient te worden meegedeeld.

ARTIKEL 75 NALEVING VAN DE EXAMENREGELING
§2. Periodegebonden evaluatie
1° De examenregeling vervalt wanneer een student niet aanwezig is op het ogenblik dat een evaluatie begint.
a. Indien de examinator oordeelt dat de afwezigheid ongegrond is, wordt de student hiervoor als
afwezig genoteerd.
b. Indien de examinator oordeelt dat de afwezigheid gegrond is, al dan niet na interventie van de
ombudspersoon, kan de student deelnemen aan een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode
of uitzonderlijk in de periode zoals voorzien in artikel 2§6 laatste streepje. De examinator kan niet
weigeren een inhaalexamen te organiseren, tenzij ingeval het materieel onmogelijk zou zijn om
binnen deze periodes dezelfde examenperiode een inhaalexamen te voorzien.
Als gegronde redenen worden beschouwd:
− ziekte of ongeval die de deelname aan het examen verhinderen;
− het overlijden tijdens de betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in de
eerste graad (ouders of kinderen) of in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen,
broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont;
− gerechtelijke redenen (bv. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank);
− overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT. Met overlapping
wordt bedoeld dat twee of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet
hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de
modeltrajectjaren;
− de student heeft een schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het avond
examenblok van een dag en een schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het
ochtend examenblok van de volgende kalenderdag. In voorkomend geval geeft de student
voorrang aan het opleidingsonderdeel uit het laagste modeltrajectjaar;
− andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student,
en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden);
− verplichte quarantaine of isolatie omwille van COVID-19.
Voor het inhaalexamen kan uitzonderlijk een andere evaluatievorm worden gehanteerd, in overleg
tussen de verantwoordelijk lesgever en de student met kennisgeving aan het examensecretariaat. Indien
de student niet akkoord gaat met de gewijzigde evaluatievorm dan verzaakt hij/zij aan het
inhaalexamen.
Nadat de student contact heeft opgenomen met de examinator, bepaalt de examinator de dag van het
inhaalexamen. Het inhaalexamen mag niet vallen op een dag waarop de betrokken student volgens de
examenregeling van het jaar van het modeltraject waartoe het vak behoort, een ander examen heeft.
De student laat de examinator zo snel mogelijk weten of hij of zij aan dit inhaalexamen zal deelnemen.
Indien in de examenregeling bedoeld in artikel 54 meerdere examendata worden voorzien voor
hetzelfde opleidingsonderdeel, kan de examinator de student toelaten deel te nemen aan het examen
op één van deze andere data.
Een examinator kan niet verplicht worden meer dan één inhaalexamen te organiseren binnen dezelfde
examenperiode.

