
Studenten die willen blijven 

o We gaan ervan uit dat de vervangende activiteiten conform zijn met het learning agreement dat 
je tekende; overleg met je faculteit/opleiding bij twijfel  

o Je volgt ten allen tijde de instructies van de lokale autoriteiten en je gastinstelling op  
o Je registreert je in de tool van de FOD  Buitenlandse Zaken 

https://travellersonline.diplomatie.be/ of een gelijkaardig systeem van je land als je niet de 
Belgische nationaliteit hebt. 

o Je houdt de contactgegevens van de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaten bij 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_
en_consulaten_in_het_buitenland 

 

Voor studenten die (tijdelijk) willen terugkeren 

o We vragen je dit mee te delen aan je gastinstelling en je UGent-faculteit/opleiding.  
o Vul ook volgend formulier in: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvIWqXCZ3QLfpckP1qxY7dxB9sqKVXhJez0KS1EMlx
H1yyQw/viewform?usp=sf_link 

o Je kan in overleg met je faculteit/opleiding  bekijken of je de alternatieve onderwijsvormen en 
activiteiten uit je gastinstelling verder kan volgen (on-line)  of toch inpikt in die van de UGent  

o Hou de betalingsbewijzen van de extra onkosten die een terugkeer  dit met zich meebrengt bij 
(vb. vervoerstickets, huurovereenkomst….) enz. Je krijgt hierover later nog een bericht vanuit het 
International Support Team. Je moet hierover dus momenteel niet mailen. 

o Mocht deze extra kost momenteel moeilijk liggen kun je Sociale Dienst contacteren de 
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/sociale-dienst 

o Mits goedkeuring van de UGent/je faculteit en de gastinstelling kun je MOGELIJKS na een 
onderbreking van je uitwisselingsperiode en een tijdelijke terugkeer naar België en eens de 
situatie terug genormaliseerd is aan je gastinstelling, je uitwisseling verderzetten. 

 

Voor UGent-studenten die vertrekken tussen 13 maart en 20 april 

o Je hebt niet langer de toelating om als UGent-student naar het buitenland te vertrekken. Dit gaat 
in vanaf 13/3/2020. 

o De afdeling Internationalisering zal dit meedelen aan je gastinstelling en brengt ook je faculteit 
op de hoogte. Ook een buitenlandse stage kan niet doorgaan. Je faculteit verwittigt je 
stageplaats hiervan. 

o Hou de betalingsbewijzen van de extra onkosten die je reeds maakte (vb. reservatie 
vervoerstickets, huurovereenkomst….) enz. goed bij zodat wij een eventuele terugbetaling van 
de kosten kunnen regelen. Je krijgt hierover nog een bericht vanuit het International Support 
Team. Je moet hierover dus momenteel niet zelf niet mailen. 

 

internationale studenten (Ba/Ma en exchange) aan de UGent 

o You have received communication via our rector (mails, UFORA-messages) to keep you updated 
about the recommendations of the Belgian government and more specifically the measures that 
Ghent University is taking regarding the corona COVID-19 virus.  
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o We want to reassure you that Ghent University is not closing down and will keep on organising 
educational activities that will allow you to continue your studies here, mainly through virtual 
learning activities. This means that you can participate in the (online) educational activities here 
in Belgium, but also at your place of permanent residence if you would prefer to do so and have 
the permission to do so (e.g. travel advice of your home country, if applicable: instructions of 
your home institution, etc.). Because of the major differences between the situations in your 
home countries we unfortunately can absolutely not give you any advice in this.  

o In case you choose to return home, the colleagues at the faculties can be contacted to offer you 
academic support in this transition if necessary. If you are staying at a Ghent University 
residence and want to leave earlier, please contact accommodatie@ugent.be.  

 

 

Meer informatie: https://www.ugent.be/en/news-events/coronavirus-updates.htm 
Contact: actueel@ugent.be 

 
 

mailto:accommodatie@ugent.be
https://www.ugent.be/en/news-events/coronavirus-updates.htm
mailto:actueel@ugent.be

