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1. Toegang 
 

U kan zich kandidaatstelling voor één van de gastinstellingen waarmee de UHasselt een akkoord 

afsloot. Vanaf dit academiejaar kan dat via de applicatie “Mijn studentendossier”1.  

Navigeer naar https://www.uhasselt.be/intranet-Studenten en klik vervolgens op “mijn 

studentendossier”. Ga vervolgens naar Exchange >> Kandidaatstelling exchange in het linker menu 

 

Deze pagina is enkel toegankelijk voor de periode bepaald door de dienst internationalisering. 

Studenten die in 2014-2015 op uitwisseling willen gaan, kunnen zich kandidaat stellen tot 21 februari 

2014. 

 

  

                                                           
1
 Deze applicatie is momenteel enkel beschikbaar voor studenten die opleidingsonderdelen aan een 

buitenlandse gastinstelling zullen volgen. Studenten die een stage in het buitenland willen doen, kunnen zich 
nog niet via deze applicatie kandidaat stellen. Zij dienen hun facultaire coördinator internationalisering te 
raadplegen voor de kandidaatstellingsprocedure. 

https://www.uhasselt.be/intranet-Studenten


2. Kandidaatstelling  
 

Voor de kandidaatstelling doorloop de stappen van 1 tot 4 

Stap 1:  Selecteer de opleiding waarvoor u zal ingeschreven zijn in 2014-2015, het academiejaar 

van uw uitwisselingsperiode. 

 

Let op dat u hier bepaalt welke opleiding u tijdens het academiejaar van uw uitwisselingsperiode zal 

volgen. Dit omdat er een beperkt aantal plaatsen overeengekomen zijn per opleiding.  Bij het kiezen 

van de opleiding worden de gastinstellingen zichtbaar waarvoor er voor deze opleiding akkoorden 

zijn aangegaan (stap 2). 

Stap 2:  Kies gastinstellingen waarvoor u wenst te kandideren. Begin uw selectie met de 

gastinstelling waaraan u de hoogste prioriteit geeft. 

 

U kan nu instellingen kiezen door eerst de periode te bepalen -  ( 1ste of 2de semester , volledige 

academiejaar of een andere periode2) en vervolgens op het plus-iccontje     te klikken.  Begin uw 

selectie met de gastinstelling waaraan u de hoogste prioriteit geeft. Merk op dat van zodra u een 

eerste keuze gemaakt heeft,  u de opleiding in stap 1 niet meer kan wijzigen. Indien u toch de 

opleiding wilt wijzigen , verwijder dan eerst al uw keuzes ( zie stap 3).  

 

 

                                                           
2
 U dient bij uw keuze rekening te houden met de voorwaarden (o.a. qua periode, etc.) die uw opleiding heeft 

opgesteld. Deze zijn terug te vinden op www.uhasselt.be/erasmus. 

http://www.uhasselt.be/erasmus


 

Stap 3:  Uw Selectie , wijzig zo nodig de prioriteit of verwijder een selectie  

 

Bij elke selectie met het plus-iccontje komt uw keuze in deze lijst met de aangegeven periode. Hier 
ziet u ook de status van uw kandidaatstelling. Zoals het voorbeeld hierboven zijn alle 
kandidaatstellingen “in voorbereiding”. Het is niet nodig om uw voortgang op te slaan. U kan gerust 
de applicatie sluiten om  het later af te werken. Let wel op dat u dit doet binnen de periode dat de 
dienst internationalisering heeft bepaald ! Na deze periode zal het scherm niet meer beschikbaar 
zijn. 

Bij deze stap kan u de prioriteit wijzigen ( 1= hoogste prioriteit) door op de pijltje beneden of pijltje 

boven icoontje te klikken  . Door op het prullenbak icoontje  te klikken kan u een selectie 
verwijderen. 

Stap 4: Motiveer en bevestig 

 

Laad uw motivatie op. In dit voorbeeld door op het Browse – knopje te klikken en het document te 
selecteren. ( Het “Browse” knopje kan er anders uitzien als u een ander webbrowser dan internet 
explorer gebruikt, indien u een Nederlandstalige versie heeft zal het waarschijnlijk “bestand kiezen” 
heten.)  Het is niet nodig dat u voor elk gekozen gastinstelling een document oplaadt. 1 document is 
voldoende voor verschillende gekozen gastinstellingen. 

U kan enkel document in pdf of Word formaat opladen ( met extensies .doc  of .docx) ! Elk document 
dat u vervolgens nog oplaadt zal de vorige steeds overschrijven.  

Bevestig uw kandidaatstelling door op het knopje  te klikken. 

Belangrijk : Na het bevestigen is uw kandidaatstelling definitief en kan u dit niet meer wijzigen ! 

Uw kandidaatstelling met uw motivatie zal nu door uw facultaire coördinator Internationalisering 

geëvalueerd worden. Zij zullen beslissen of uw geselecteerd wordt. 

  



3. Opvolgen 
 

Nadat u bevestigd heeft kan u enkel uw kandidaatstellingen consulteren voor opvolging 

 

Daar waar het rode cirkeltje staat komt de naam van uw facultaire coördinator internationalisering. 

Als u op deze naam klikt opent haar/zijn contactfiche. 

 

 

 

 


