
Recht op een studietoelage 
maar deze nog niet 
ontvangen? Vraag een 
voorschot aan bij
de Sociale Dienst.

ugent.be/socialedienst



Met vragen of problemen 
rond je opleiding kan je 
altijd bij je studenten-
vertegenwoordiger terecht.

gentsestudentenraad.be



Faalangst, (studie)stress, 
piekeren of uitstelgedrag? 
De studentenpsychologen 
staan voor je klaar.

ugent.be/welinjevel



Student zijn is meer dan
enkel studeren. Welke
studentenvereniging
past bij jou?

Doe de test op durfdoen.be



Hongertje? Je vindt
het weekmenu en 
de openingsuren van de
studentenresto’s op 
ugent.be/menu



Als student is het niet
alle dagen feest. Weet dat
je voor elke kwestie wel
ergens terecht kan.

ugent.be/welinjevel



Geen laptop ter 
beschikking? Bij de 
Sociale Dienst kan je er 
tijdelijk een ontlenen.

ugent.be/socialedienst



Extra taalcursus volgen?
Bekijk het aanbod van
het Universitair Centrum
voor Taalonderwijs op
uct.ugent.be



Iets bijverdienen? 
Check het jobaanbod
voor studenten op
ugent.be/jobdienst



Noodgeval? Het 
PermanentieCentrum
van de UGent is 24/24
bereikbaar op 
09 264 88 88.
Niet-dringende hulp?
09 264 71 25



Verbinden met wifi?
Kies het netwerk ‘eduroam’
en vul je e-mailadres (of 
loginnaam@ugent.be) en 
wachtwoord in.



Dokter nodig? 
Ga langs bij de 
studentenartsen van 
de UGent.

ugent.be/welinjevel



Vragen over studietoelagen
of studiefinanciering?
De Sociale Dienst
helpt je verder.

ugent.be/socialedienst



Fiets nodig? Huur via 
De Fietsambassade
een stadsfiets aan 
voordelige voorwaarden.

ugent.be/fietsen



Ontdek het sportaanbod
van de UGent,
van aikido tot zwemmen,
op ugent.be/sport



In de UGent-resto’s en 
cafetaria’s vind je ook 
maaltijden om op kot 
op te warmen.

ugent.be/menu



Ben je jouw UGent-
wachtwoord vergeten? 
Stel een nieuw in via
wachtwoord.ugent.be



Fiets kapot? Check de FIXIT-
herstelpaal op campus
Coupure, Sterre, 
Technologiepark of home 
Kantienberg.

ugent.be/fietsen



Als student mag je gratis
binnen in het GUM, het 
museum van de UGent.
Bezoek nu de expo Phallus.
Norm & Vorm.

https://gum.gent



Je persoonlijk lessenrooster
bekijken en je vakken 
goedkeuren?

Check oasis.ugent.be



Studentenkaart kwijt?
Ga op maandag, woensdag
of vrijdag van 9 tot 12 uur
naar de ronde balie 
in het Ufo.

ugent.be/studentenadministratie



Tips om je studies vlot aan 
te pakken? Check het 
aanbod van jouw
monitoraat.

ugent.be/monitoraat



Alle belangrijke informatie 
en het studiemateriaal van 
je opleiding vind je op 
Ufora. 

ufora.ugent.be



Tweedehands boeken of
studiemateriaal kopen
of verkopen.

Check 
deelplatform.ugent.be



Briljant idee en wil je een 
eigen onderneming
starten tijdens je studies?

Laat je begeleiden door DO!
Check do.ugent.be



Mist je kleerkast nog een
UGent-hoodie? Of liever
een t-shirt of totebag?

Koop in het rectoraat of 
online op shop.ugent.be



Fietsband plat? Op
verschillende campussen
vind je een fietspomp.

Check de locaties op 
ugent.be/fietsen



Als student mag je gratis
in de plantentuin van de 
UGent, vlak naast het GUM.

https://gum.gent



Hulp of advies nodig bij
academisch schrijven of 
presenteren in Engels of 
Nederlands? 

ugent.be/taaladvies



Tips krijgen van een
ervaren student over
studeren en examens? 
Vraag een mentor aan.

ugent.be/mentoring


