
Beste student, 

Welkom aan onze faculteit Wetenschappen! Welkom 
in onze community  van studenten, professoren, 
begeleiders, wetenschappelijk-, administratief- en 
technisch personeel! 

We zijn blij dat je deel wil uitmaken van een faculteit 
waar we trots op zijn! Ons studieaanbod wordt jaarlijks 
bijgewerkt om performante en toekomstgerichte 
opleidingen aan te bieden; de lesgevers die je zal 
ontmoeten zijn experten in hun domein en zullen je 
laten proeven van hun onderzoek en hun passie; onze 
studiebegeleiders staan voor je klaar om inhoudelijke, 
informatieve en welzijnsondersteuning te bieden; we 
bieden je internationale contacten, internationaal 
toponderzoek en valorisatie...

We zijn overtuigd van het belang van opleiden 
van goede wetenschappers, die klaar zijn voor de 
uitdagingen van het heden en de toekomst. Er zijn  
raakvlakken met wat in onze faculteit gebeurt en 
diverse gebieden die voor de wereld van vandaag en 
morgen van belang zijn, zoals bvb. in gezondheidszorg, 
klimaat, energie, grondstoffen, voeding, mobiliteit, 
economie... 
We zijn trots op onze onderzoekers en alumni die op 
dit moment meewerken aan o.a. de ontwikkeling van 
vaccins, de zoektocht naar performante zonnecellen, 
de ontwikkeling van modellen om mobiliteit te 
optimaliseren, de verbetering van plantengroei voor 
betere voeding, het zoeken naar oplossingen voor de 
klimaatverandering enz.

We hopen dat je evenzeer als ons gebeten bent om te 
willen bijdragen aan vernieuwingen en ontwikkelingen 
die voor iedereen een betere wereld maken! STEM 
richtingen leveren hieraan een cruciale bijdrage 
en we kijken er dus naar uit om in onze diverse  
studierichtingen er samen voor te gaan! Inzet, passie 
en volharding zullen hierbij cruciaal zijn. 

We hopen dat jullie ook verder zorg dragen voor de 
veiligheid en de gezondheid van iedereen. Met respect 
voor elkaar komt dit goed.

Hou ons ook in het oog op de facultaire website en volg 
ons op sociale media.
www.ugent.be/we   www.ugent.be
www.facebook.com/ugent www.twitter.com/ugent

Ik wens je, mede namens de volledige faculteit, een 
boeiend, leerrijk en aangenaam academiejaar!

Isabel Van Driessche
Decaan Faculteit Wetenschappen

WELKOM AAN DE FACULTEIT WETENSCHAPPEN

DE ACADEMISCHE KALENDER
Alle opleidingen zijn georganiseerd volgens het semestersysteem. Dat wil zeggen 
dat het academiejaar opgesplitst is in twee semesters. Het is een stimulans om 
regelmatig te werken vanaf het begin van het academiejaar. Elk semester eindigt 
met de examens over de vakken van dat semester. Zo krijg je al halfweg het 
academiejaar feedback over je vorderingen, je manier van werken enz. Een beperkt 
aantal vakken wordt gedoceerd over de twee semesters heen (jaarvakken).

Academiejaar 2022-2023

www.ugent.be/student/nl/studeren/kalender

Semester 1: 26/09/2022 – 5/02/2023 Sem1 examens: 9/01/2023 – 4/02/2023

Semester 2: 13/02/2023 – 9/07/2023 Sem2 examens: 30/05/2023 – 8/07/2023

Tweede zittijd: 21/08/2023 – 16/09/2023
 

STUDIEBEURS WETENSCHAPPEN
Jaarlijks wordt een beurs (€ 1.500) uitgereikt aan een student eerste bachelor 
Wetenschappen van de UGent, op basis van sociale situatie en studieresultaten. 
Alle studenten Wetenschappen van de UGent komen in aanmerking. Bij gelijke 
rangschikking wordt de voorkeur gegeven aan studenten Wiskunde.
www.ugent.be/we/fondswuytack

WAAR HEB JE LES?
In de eerste bachelor heb je vooral les op Campus Ledeganck of op Campus Sterre. 



BEGELEIDING AAN DE FACULTEIT
Universitaire studies betekenen verandering en aanpassing. Dat is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Maar je staat er niet alleen voor. Er zijn verschillende mensen bij wie je terecht 
kan voor verschillende vormen van ondersteuning. Het is wel aan jou om de stap te zetten.

Studentenadministratie
De facultaire studentenadministratie (FSA) vormt de schakel voor een perfecte samenhang 
inzake administratie tussen lesgevers en studenten. Zowel studiekiezers, reguliere studenten 
en alumni kunnen bij de FSA terecht voor o.m. vragen i.v.m. curricula, administratie en 
reglementering rond studies of examens, melding van ziekte bij examens, enz.
(Joeri Delamane & Iona Thielemans, Campus Sterre, S2 (deur kant S1, 3de v. - fsa.we@ugent.be)

Monitoraat
Het monitoraat is een vertrouwelijk en vlot 
toegankelijk centraal aanspreekpunt voor alle 
studenten. De studie- en trajectbegeleiders 
nemen initiatieven om het studeren vlotter en 
efficiënter te laten verlopen.
Trajectbegeleiding
Je kan hier terecht voor een individueel 
advies over je studievoortgang, studiekeuze, 
mogelijkheden GIT (geïndividualiseerd traject), 
aanvragen van een creditcontract, spreiding van studies, vrijstellingen, enz.
(Sanne Kiekens, Campus Sterre, S2 (deur kant S1), 3de v. - Sanne.Kiekens@ugent.be)
Algemene studiebegeleiding
Je krijgt (individuele) begeleiding i.v.m. een actieve studieaanpak, het maken van een goede 
examenplanning, het verwerken van de cursussen, enz. Je kan deelnemen aan groepssessies 
over studeervaardigheden en over studieplanning naar examens toe.
(Sandra Vangestel, Campus Sterre, S2 (deur kant S1), 3de v.- Sandra.Vangestel@ugent.be)
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakinhoudelijke begeleiding is er voor de vakken wiskunde, chemie en fysica (alleen wanneer 
deze vakken niet het onderwerp van jouw opleiding uitmaken). De begeleiding gebeurt op 
afspraak, individueel of in kleine groepjes. 
Ben je ingeschreven voor de opleiding Wiskunde, dan kan je studiehulp krijgen via het tutoraat. 
Ouderejaarsstudenten helpen nieuwe studenten hun weg te vinden in het universitaire leven. 
Wekelijks zit je als eerstejaars samen met de tutor in kleine groepjes gedurende 1u15’.
Heb je interesse voor vakinhoudelijke begeleiding? Stuur een mail naar de studiebegeleider 
(Sandra.Vangestel@ugent.be).

International office
Heb je buitenlandse plannen in het kader van je opleiding? Tijdens je derde bachelor of tijdens 
je master kan je (minstens) één semester in het buitenland verblijven. De faculteit heeft 
hiervoor een stevig netwerk van partneruniversiteiten uitgebouwd.
(Regine Coolen, Campus Sterre, S2 (deur kant S1), 3de v. - Regine.Coolen@ugent.be)

Facultaire ombudsdienst
Heb je een klacht i.v.m. lessen, oefeningen, practica, syllabi, examens, examenschikkingen, … of 
raakt een geschil met een prof of een assistent niet opgelost, dan kan je altijd terecht bij een 
van de facultaire ombudspersonen. Zij behandelen jouw vraag in alle discretie en proberen het 
probleem op te lossen.
www.ugent.be/we/nl/onderwijs/ombudsdienst

CENTRALE BEGELEIDING
De UGent voorziet in een uitgebreid 
centraal aanbod studiebegeleiding en 
advies: je kan terecht bij studieadviseurs, 
studentenpsychologen en het Aanspreekpunt 
student & functiebeperking. 
www.ugent.be/student/nl/studeren/
studiebegeleiding

Studieadviseurs
Zij begeleiden je bij inhoudelijke vragen 
over opleidingen, over de haalbaarheid 
van studies, over keuzemomenten en over 
flexibel studeren. Je kan bij hen ook terecht 
voor advies i.v.m. heroriëntering.

Studentenpsychologen
Word je tijdens je studies geconfronteerd 
met studieproblemen en/of persoonlijke/
psychologische problemen, dan kan je 
aankloppen bij  de studentenpsychologen 
voor een persoonlijk gesprek of een 
groepstraining (uitstelgedrag, efficiënt 
studeren, faalangst, slaapproblemen, …).

Aanspreekpunt student & 
functiebeperking
Heb je een functiebeperking? Het 
aanspreekpunt volgt je dossier nauwgezet 
op en zoekt samen met jou naar redelijke 
aanpassingen om het studeren meer 
haalbaar te maken.
(contactpersoon faculteit Wetenschappen:
Evelien.Halewyck@ugent.be)

Wel in je vel
Voor studenten is het niet alle dagen feest. 
Soms heb je heel veel aan je hoofd of is 
het moeilijk te kiezen. Je staat er echter 
niet alleen voor. Hulp vind je o.m. op de 
webpagina van “Wel in je vel”: www.ugent.be/
welinjevel

CAMPUS STERRE - BIODIVERS!
Tussen de gebouwen op deze campus vind 
je verschillende kleinere en grotere stukken 
groen, een mozaïek van stukjes bos en 
graslanden, waaronder enkele hooilandjes 
met een zeer hoge biologische waarde.
Verken het biodiversiteitspad!
www.ugent.be/we/sterrepad

EEN GOEDE START NEMEN?
“Simon zegt” test meerdere vaardigheden 
en geeft je zicht op je startcompetenties 
voor je specifieke opleiding. Scoor je ergens 
minder goed, dan zie je meteen hoe je dit 
kan aanpakken. Zo verhoog je je slaagkansen. 
(www.ugent.be/student/nl/studeren/
studiebegeleiding/simon - ten laatste tegen 
2 oktober 2022).

www.ugent.be/we-monitoraat



Onderwijs- en examenreglement (OER)
Het OER is hét reglementair kader voor 
docenten en studenten. Hierin staan alle 
universiteitsbrede afspraken over onderwijs 
en examens.
www.ugent.be/student/nl/studeren/
regelgeving/overzicht.htm

Studiekiezer 
De studiekiezer geeft het volledige 
opleidingsaanbod aan de UGent met:
- opleidingsprogramma’s 
- algemene informatie over de opleidingen 
(doelstellingen, opleidingscompetenties, 
toelatingsvoorwaarden, …) 
- informatie over de aangeboden 
opleidingsonderdelen (vb. lesgevers, aantal 
studiepunten, inhoud, praktische zaken, …).
studiekiezer.ugent.be

OASIS
OASIS, het OnderwijsAdministratie- en 
StudentenInformatieSysteem, is het IT-
systeem ter ondersteuning van de processen 
en activiteiten betreffende de onderwijs- en 
studentenadministratie. Via de OASIS web-
toepassing, bereikbaar via oasis.ugent.be, 
kan je informatie over je inschrijving(en) en 
curriculum bekijken en ook zelf gegevens 
doorsturen.

Ufora
Het Ufora-platform is de elektronische 
leeromgeving van de UGent. Het geeft 
je toegang tot een webgebaseerd 
cursusbeheersysteem (enkel de opleidingen 
uit de officiële studiegids), evenals tot 
infosites van de faculteit, de opleiding, 
het monitoraat, … Je kan er documenten 
downloaden, deelnemen aan discussiefora, 
oefeningen maken, agenda’s en deadlines 
raadplegen, taken indienen, …
ufora.ugent.be

Athena
Via Athena kan je software gebruiken 
waarvoor UGent een licentie heeft. Deze 
programma’s moeten zelfs niet op jouw 
persoonlijke computer geïnstalleerd worden.
athena.ugent.be

WAAR VIND JE ALLE INFORMATIE?

COMPUTERGEBRUIK
Als student aan de UGent heb je een 
laptop nodig. Voor de meeste opleidingen 
volstaat een goed werkend basismodel. 
Voor sommige opleidingen is een meer 
geavanceerd model noodzakelijk.
Overweeg je een nieuwe laptop aan te 
schaffen, raadpleeg de webpagina:
www.ugent.be/we/nl/voor-toekomstige-
studenten/laptopwetenschappen.pdf

FACULTEITSBIBLIOTHEEK
De bibliotheek van de faculteit Wetenschappen is gehuisvest op Campus Sterre, gebouw S5, op 
de tweede en derde verdieping. 
Er zijn 300 studieplekken en vier groepswerklokalen. Op de derde verdieping vind je de college 
books (zoals ze op de studiefiche vermeld staan) en een selectie uit onze catalogus in open rek 
met basiswerken per discipline. De rest van onze collectie met wetenschappelijke publicaties 
kan je online bekijken via lib.ugent.be. 
Je kan er met je studentenkaart (betalend) printen en kopiëren, en gratis scannen. We zijn 
open elke weekdag van 8u-20u, behalve op vrijdag, dan sluiten we onze deuren om 17u.
Meer info: www.ugent.be/we/nl/faculteit/bibliotheek/overzicht

COMMUNICATIE
Elke student krijgt een UGent e-mailadres. 
Volg dit dagelijks op! Alle officiële 
communicatie (met lesgevers, monitoraat, 
studentenadministratie, ...) over je curriculum, 
deadlines en andere belangrijke zaken 
verloopt via dit adres. Je kan je UGent-mails 
raadplegen via een app op je smartphone, 
op je pc of door te surfen naar owa.ugent.be. 
(meer info: helpdesk.ugent.be/email).

Gebruik correcte taal bij het schrijven van je 
e-mails (www.ugent.be/student/nl/studeren/
taaladvies/mail/)

LESSENROOSTER
Tijdens het academiejaar kan je je persoonlijk 
lessenrooster raadplegen via oasis.ugent.be. 
Log in met je UGent-account en selecteer 
‘Mijn Kalender’. Geef aan welke opleiding je 
volgt en duid je eventuele groepsnummer 
aan. Daarna kan je je eigen gepersonaliseerd 
rooster genereren.  
Een algemeen lessenrooster van je opleiding 
vind je terug op studiekiezer.ugent.be.DIVERSITEIT@FAC.SCIENCES

Onze faculteit verwelkomt diversiteit. Wees 
wie je bent, door je eigenheid kunnen wij ook 
van jou leren! Ons diversiteitsteam wil graag 
jouw input en suggesties. - Ufora Infosite 
Faculteit Wetenschappen

STUDIEPLEKKEN
De Faculteit Wetenschappen zet in op een 
maximaal aanbod studieplekken voor haar 
studenten. 

Campus Sterre
S1: studentenfoyer - 3de v.
S5: resto (8:00-11:00 en van 15:00-21:00) en 
Bibliotheek
S9: ruimtes voor de grote auditoria

Campus Ledeganck
Studentenfoyer - 1ste v.

Naar de blok toe zijn meerdere bloklocaties 
beschikbaar. Dit wordt gecommuniceerd via 
Ufora.

HOORCOLLEGES OF LESOPNAME?
Tijdens de bachelorjaren is het belangrijk 
dat je als student voldoende on campus 
aanwezig bent omwille van academische en 
sociale integratie. 
Beslist een prof om lesopnames te maken, 
dan worden die als extra studiemateriaal 
achteraf ter beschikking gesteld. 
Dit biedt een meerwaarde enkel wanneer de 
les ook on campus werd gevolgd.
onderwijstips.ugent.be/media/uploads/
lesopnames_wat_doe_je_ermee.pdf



WAAR MOET JE ZIJN VOOR ...?
• Adreswijziging   Oasis.ugent.be
• Attest van slagen   Oasis.ugent.be
• Examenresultaten/puntenlijst  Oasis.ugent.be 

     Uitleg over de gebruikte codes: www.ugent.be/student/nl/studeren/examens-en-feedback/ 
     puntenlijst.htm

• Fietsenverhuur en herstelling  fietsambassade.gent.be/nl
• Groeipakket (kinderbijslag)  De overheid krijgt de informatie over de inschrijving als student rechtstreeks via de 

     databank van de Vlaamse Gemeenschap. De UGent levert geen attest. 
     www.ugent.be/student/nl/administratie/attesten/overzicht.htm

• Inschrijvingsbewijs   Oasis.ugent.be
• IT-vragen    Dict Helpdesk: helpdesk.ugent.be
• NMBS attest    Oasis.ugent.be
• Op kot in Gent    www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/huisvesting 

        - Studentenhomes: Afdeling Huisvesting - Home Vermeylen - Stalhof 6, 9000 Gent 
          (09-264 71 00) Huisvesting@ugent.be 
        - Private markt 

• Sportactiviteiten   De UGent biedt een uitgebreid sportaanbod aan voordelige prijzen. - www.ugent.be/sport
• Studentenjob    Jobdienst UGent - Campus UFO - Sint-Pietersnieuwstraat 47, 9000 Gent 

     jobdienst@ugent.be - www.ugent.be/jobdienst
• Studentenkaart defect, verloren, ... Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s - Campus UFO - Sint-Pietersnieuwstraat 

     33, 9000 Gent - www.ugent.be/student/nl/administratie/studentenkaart
• Studiebeurs, toelagen, financiële steun Sociale dienst - Campus UFO - Sint-Pietersnieuwstraat 47, 9000 Gent 

     socialedienst@ugent.be - www.ugent.be/socialedienst
• Taalondersteuning eerstejaars  Allerlei tips i.v.m. verwerking van de hoorcolleges, structuur aanbrengen in cursussen,   

     notities maken, het geven van een presentatie, … 
     www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/eerstejaarsstudent

• Verzekeringsattest   Oasis.ugent.be
• Welzijn en gezondheid   Studentenartsen - Campus UFO - Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent (09-264 7020) 

     www.ugent.be/studentenartsen 
     Studentenpsychologen - Campus UFO - Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 
     (09-331 0031) - www.ugent.be/studentenpsychologen

STUDENTENVERENIGINGEN
Samen met de studentenverenigingen organiseert de faculteit activiteiten en denken we pro-actief aan optimalisatie van het onderwijs en 
omkadering voor studenten.
• StuW: de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen vertegenwoordigt studenten op zowel universitair (via de Gentse Studentenraad, 

gentsestudentenraad.be) als facultair niveau. StuW verenigt studenten die zetelen in een van de vele commissies en raden die de faculteit 
rijk zijn, zoals de faculteitsraad, de bibliotheekcommissie en de vele opleidingscommissies (stuw.ugent.be).

• Chemica: voor studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie (chemica.fkgent.be)
• Gentse Biologische Kring: voor studenten Biologie (www.biologie-gent.be)
• Geografica: voor studenten Geografie & Geomatica (www.geografica.be)
• Geologica: voor studenten Geologie (geologica.fkgent.be)
• WiNA: voor studenten Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica (wina-gent.be)
• Werkgroep Prime: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Wiskunde  

(prime.ugent.be)
• Werkgroep VVN (Vereniging voor Natuurkunde): Studentenvereniging voor mensen met een 

passie voor Fysica, Sterrenkunde of Engineering (vvn.ugent.be)
• Werkgroep Zeus: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Informatica (zeus.

ugent.be)

NUTTIGE ADRESSEN
• Facultaire studentenadministratie: fsa.we@ugent.be
• Traject- en studiebegeleiding: Sanne.Kiekens@ugent.be / Sandra.Vangestel@ugent.be
• Onderwijsdirecteur Faculteit Wetenschappen – prof. dr. Dominique Adriaens: Dominique.Adriaens@ugent.be
• Decaan Faculteit Wetenschappen – prof. dr. Isabel Van Driessche: decaan.we@ugent.be
• Diversiteitscoördinator - prof. dr. Mieke Verbeken: Mieke.Verbeken@ugent.be

www.ugent.be/we twitter.com/ugent_fwe www.linkedin.com/groups/13554177


