
 
Bijzonder reglement: Examens aan andere instellingen in het kader van 
SOCRATES/ERASMUS en soortgelijke uitwisselingsprogramma’s 
 
(goedgekeurd in de faculteitsraad TEW van 20.03.06) 
 
Studenten van het derde bachelorjaar TEW, handelsingenieur (HI) en handelsingenieur in 
de beleidsinformatica (BI) kunnen in het kader van formele akkoorden voor 
studentenuitwisseling (zoals SOCRATES/ERASMUS) gedurende een semester aan een 
partneruniversiteit studeren. 
 
Voorwaarden voor deelname aan deze uitwisselingen zijn: 
− voor het desbetreffende academiejaar een diplomacontract afsluiten; 
− ten laatste in het onmiddellijk voorafgaande academiejaar ingeschreven geweest zijn 
voor het volledige modeltraject van het tweede bachelorjaar; 
− ofwel na hoogstens 3 academiejaren zowel voor het eerste als voor het tweede 
bachelorjaar geslaagd zijn ofwel na hoogstens 2 academiejaren geslaagd zijn voor het 
eerste bachelorjaar én voor minstens 40 studiepunten credits behaald hebben voor 
het tweede bachelorjaar. 
Voor studenten die aan de uitwisselingen deelnemen bestaat het derde bachelorjaar 
TEW, HI of BI uit een aangepast studieprogramma. De regels voor een geïndividualiseerd 
traject voor deze studenten worden hierna vastgelegd. 
 
1. Omvang en opbouw van het aangepaste studieprogramma 
De omvang van het aangepaste studieprogramma voor het derde bachelorjaar bedraagt 
minstens 60 studiepunten. 
Het studieprogramma bestaat uit 3 delen: 
− een programma van minstens 21 en hoogstens 33 studiepunten, te volgen aan de 
partneruniversiteit tijdens het eerste semester; 
− onder bepaalde voorwaarden: een opleidingsonderdeel “Internationaal project” van 3 
studiepunten; (zie verder onder punt 3.); 
− een programma, samengesteld uit UHasselt-opleidingsonderdelen voor minstens 24 
studiepunten. 
 
2. Het studieprogramma tijdens het semester aan de partneruniversiteit 
 Erkende opleidingsonderdelen aan de gastinstelling 
Het studieprogramma aan de partneruniversiteit dient te worden samengesteld als volgt. 
Alleen opleidingsonderdelen die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen 
worden opgenomen. 
- Het opleidingsonderdeel behoort tot het (breed gedefinieerde) bedrijfseconomische 
en/of bedrijfskundige gebied of tot de hulpwetenschappen van dat 
domein. 
-  Het opleidingsonderdeel vertoont geen of minimale inhoudelijke overlappingen 
met opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van het eerste en tweede 
bachelorjaar van de gevolgde studierichting aan de UHasselt, noch met 
opleidingsonderdelen van het derde bachelorjaar waarvoor reeds credits werden 
verworven. 
-  Het gaat niet om een opleidingsonderdeel van het eerste bachelor jaar aan de 
gastinstelling. 
-  Twee soorten taalvakken kunnen worden opgenomen: 
(1) het gaat om de taal waarin de student aan de gastuniversiteit onderwijs volgt; het gaat  
 tevens om de taal die voor de desbetreffende student deel uitmaakt 
van het modeltraject van het derde bachelorjaar aan de UHasselt; het taalvak 
aan de gastuniversiteit en dat aan de UHasselt zijn van een vergelijkbaar 
niveau; 
(2) het gaat om een introductie tot de taal van het gastland, die aan de UHasselt 
niet wordt onderwezen. 
− Voor elk verplicht opleidingsonderdeel van het modeltraject van het derde 
bachelorjaar van zijn studierichting aan de UHasselt, dat geprogrammeerd wordt in 
het eerste semester en waarvoor nog geen credits werden verworven, dient de 
student aan de partneruniversiteit een equivalent opleidingsonderdeel van minstens 3 
studiepunten te volgen (gerekend na omzetting naar UHasselt-studiepunten volgens 
de hieronder genoemde regels). 
 



 “Equivalentie” betekent niet dat het opleidingsonderdeel aan de gastinstelling 
dezelfde inhoud moet hebben als dat aan de UHasselt; wel wordt bedoeld dat beide 
opleidingsonderdelen zich op hetzelfde domein situeren en van een vergelijkbaar 
niveau zijn. 
 
− Studenten van de opleiding BI dienen tevens minstens 6 studiepunten op het gebied 
van de (beleids)informatica op te nemen aan de gastinstelling. 
 
− Indien het aanbod en/of de collegeroosters aan de gastuniversiteit het onmogelijk 
maken om geschikte opleidingsonderdelen op te nemen, kan de examencommissie de 
student van de verplichtingen in de twee voorgaande punten ontslaan. Van de 
student wordt verwacht dat hij bij de keuze van een bestemming rekening houdt met 
de mogelijkheid om geschikte opleidingsonderdelen te volgen. Informatie hierover 
wordt vóór de kandidaatstelling als uitwisselingsstudent verstrekt door de Dienst 
Internationalisering Onderwijs. 
 
De Dienst Internationalisering Onderwijs houdt per partneruniversiteit lijsten bij van in 
het verleden erkende opleidingsonderdelen. Behoudens wijzigingen in de inhoud van het 
opleidingsonderdeel en/of de aanpak ervan aan de partnerinstelling en behoudens 
wijzigingen in de UHasselt-curricula gelden de in deze lijsten opgenomen opleidingsonderdelen 
als gewaarborgd erkend. Deze lijsten worden voor vertrek naar het 
buitenland ter beschikking gesteld van de uitwisselingsstudenten. 
 
Studiepunten 
Voor de begroting van studiepunten voor een opleidingsonderdeel dat wordt opgenomen 
aan de gastinstelling geldt als basis het aantal ECTS-studiepunten dat de gastuniversiteit 
aan dat opleidingsonderdeel toekent in de voor het desbetreffende academiejaar 
geldende ECTS-documenten (ECTS: European Course Credit Transfer System). Daarbij 
geldt dat 1 ECTS studiepunt = 1 studiepunt aan de UHasselt, behoudens de volgende 
uitzonderingen: 
- vakken van 2,5 ECTS-studiepunten gelden aan de UHasselt voor 3 studiepunten; 
- waar het aantal ECTS-studiepunten eindigt op een decimaal cijfer, wordt als volgt 
afgerond tot een geheel getal: is het eerste decimale cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 dan valt het 
decimaal deel weg; is dit cijfer 5 of hoger dan wordt afgerond naar het eerstvolgend 
geheel getal. 
Indien de gastuniversiteit geen informatie ter beschikking stelt over het aantal ECTSstudiepunten 
per opleidingsonderdeel, maar wel over het aantal studiepunten volgens 
een ander systeem, wordt uitgegaan van in de EU algemeen aanvaarde regels voor de 
omzetting naar ECTS-studiepunten. (Bijvoorbeeld: 1 credit hour in USA en Canada = 2 
ECTS-studiepunten; 1 CATS-credit (UK) = 0,5 ECTS-studiepunt, …) 
Indien geen informatie beschikbaar is over het aantal studiepunten volgens een naar het 
ECTS omzetbaar systeem worden, behoudens een gemotiveerde beslissing van de 
examencommissie, de studiepunten berekend door de verhouding van het aantal 
contacturen van het opleidingsonderdeel tot het totaal aantal contacturen voor voltijdse 
studenten in het desbetreffende studiejaar aan de gastinstelling te vermenigvuldigen met 
60. Het resultaat wordt dan als volgt afgerond tot een geheel getal: is het eerste 
decimale cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 dan valt het decimaal deel weg; is dit cijfer 5 of hoger dan 
wordt afgerond naar het eerstvolgend geheel getal. 
Indien opleidingsonderdelen worden erkend die gedeeltelijk overlappen met 
opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van het eerste en tweede bachelorjaar van de 
gevolgde studierichting aan de UHasselt of met opleidingsonderdelen van het derde 
bachelorjaar waarvoor reeds credits werden verworven, wordt slechts een deel van de 
studiepunten, berekend volgens de regels hierboven, toegekend. Dit deel is evenredig 
met het niet overlappende deel van het in het buitenland gevolgde opleidingsonderdeel. 
 
Procedure en limietdata voor vastlegging van het studieprogramma 
De uitwisselingsstudent dient vóór het begin van het semester in het buitenland een 
voorstel van studieprogramma in bij de UHasselt-coördinator van het uitwisselingsprogramma. 
Dit vooraf ingediende voorstel kan worden gewijzigd in de zin van toevoeging van 
opleidingsonderdelen en/of vervanging door andere opleidingsonderdelen tot uiterlijk drie 
weken na de start van het academiejaar aan de gastuniversiteit. 
Weglating van opleidingsonderdelen uit het studieprogramma is mogelijk tot uiterlijk 15 
november. In geen geval kan men een opleidingsonderdeel weglaten nadat er 
(gedeeltelijke) evaluaties voor hebben plaatsgevonden. 



Bij elke wijziging van het studieprogramma moeten de minimale en maximale aantallen 
studiepunten zoals vermeld onder punt 1 (minstens 21 en hoogstens 33 studiepunten) 
geëerbiedigd blijven. 
Voorstellen van studieprogramma en van wijziging daarin dienen te worden 
voorgelegd met het ECTS-document “Studieovereenkomst” (“Learning 
Agreement”) dat telkens voor akkoord dient te zijn ondertekend, zowel door de student 
als door de coördinator van het uitwisselingsprogramma aan de gastinstelling. 
Voor elk opleidingsonderdeel dat niet voorkomt op de lijst van in het verleden erkende 
opleidingsonderdelen dient bij de studieovereenkomst een beschrijving van het 
opleidingsonderdeel te worden gevoegd. Deze beschrijving moet opgesteld zijn door de 
bevoegde instanties van de gastuniversiteit, moet het aantal ECTS studiepunten 
aanduiden (of een andere aanduiding van de studielast bevatten) en moet toelaten na te 
gaan of aan de hierboven vermelde voorwaarden voor erkenning is voldaan. 
Indien in het voorstel enkel reeds erkende opleidingsonderdelen zijn opgenomen, is de 
UHasselt-coördinator van het uitwisselingsprogramma gemachtigd dit voorstel goed te 
keuren. Indien “nieuwe” opleidingsonderdelen voorkomen in het voorstel dient dit aan de 
examencommissie te worden voorgelegd met een advies vanwege de coördinator. 
 
Tijdstip, plaats, vorm en wijze van evalueren 
(zie art. XI 1 t.e.m. 4 van het algemeen onderwijs- en examenreglement) 
Voor de opleidingsonderdelen die worden opgenomen aan de partnerinstelling worden de 
vorm en de wijze van evalueren bepaald door de ter zake bevoegde personen en/of 
instanties van de gastuniversiteit. Behoudens overmacht, te beoordelen door de 
examencommissie, vinden deze evaluaties plaats aan de gastinstelling, op de daar 
voorziene tijdstippen. 
 
Vastlegging van het examencijfer 
De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel op een schaal van 0 tot 20. 
Voor opleidingsonderdelen die worden opgenomen aan de gastinstelling gebeurt dit als 
volgt: 
- De ter zake bevoegde persoon en/of instantie aan de gastinstelling bepaalt het cijfer 
voor het desbetreffende examen op de schaal die aan die instelling gebruikelijk is en 
deelt dit cijfer officieel en schriftelijk mee aan de UHasselt-coördinator van het 
uitwisselingsprogramma. Daarbij kan een omzetting naar een cijfer op de ECTSschaal 
worden meegedeeld. 
- De UHasselt-coördinator van het uitwisselingsprogramma zet dit cijfer, behaald aan 
de partnerinstelling, om op de schaal van 0 tot 20 die aan de UHasselt wordt 
gebruikt. Dit gebeurt met een gestandaardiseerde omzettingstabel die vooraf is 
vastgelegd door de Examencommissie en die ten laatste, samen met de bevestiging 
van het studieprogramma aan de partneruniversiteit, wordt meegedeeld aan de 
student. 
 
Uitschrijvingen, inhaalexamens en tweede kans examens 
(Zie art. XI 2 van het algemeen onderwijs- en examenreglement) 
Voor opleidingsonderdelen die worden opgenomen aan de gastinstelling is na 15 
november uitschrijving voor het examen niet meer mogelijk. In geen geval kan men zich 
nog uitschrijven voor een opleidingsonderdeel nadat er (gedeeltelijke) evaluaties voor 
hebben plaatsgevonden. 
Afwezigheden bij examens over opleidingsonderdelen aan de gastinstelling dienen 
schriftelijk te worden gewettigd bij de UHasselt-coördinator van het uitwisselingsprogramma. 
Studenten die gewettigd afwezig waren bij een examen over een opleidingsonderdeel aan 
de gastinstelling, hebben recht op een inhaalexamen. 
Studenten die voor een opleidingsonderdeel aan de gastinstelling een onvoldoende cijfer 
behalen, hebben recht op een tweede kans voor dit opleidingsonderdeel. 
 
Organisatie van inhaalexamens en tweede kans examens 
De examenopgaven worden bepaald door de persoon en/of instantie die terzake 
verantwoordelijk is aan de gastinstelling. Tijdstip en plaats van het examen worden 
bepaald in overleg tussen de gastuniversiteit en de UHasselt-coördinator van het 
uitwisselingsprogramma. Daarbij wordt de student geraadpleegd. De regels die aan de 
gastinstelling gelden voor inhaal-, resp. herkansingsexamens (voor gaststudenten) 
worden gevolgd. 
 
 



3. Het opleidingsonderdeel “Internationaal project” 
Indien aan de volgende voorwaarden voldaan is, wordt in het studieprogramma van het 
derde bachelorjaar van de uitwisselingsstudent het opleidingsonderdeel “Internationaal 
project” opgenomen ter waarde van 3 studiepunten. Voorwaarde: 
− Het studieprogramma aan de gastuniversiteit telt minstens 21 studiepunten en omvat 
de vereiste equivalente vakken. 
Een beschrijving van dit opleidingsonderdeel wordt gegeven in de studiegids. Het gaat 
om een schriftelijk rapport en een evaluatiegesprek over diverse aspecten van het 
studieverblijf, i.h.b. ervaringen op het vlak van interculturele communicatie. Het 
evaluatiegesprek wordt in principe gevoerd in de onderwijstaal van de gastuniversiteit, 
met een docent van de UHasselt. 
 
4. Het studieprogramma aan de UHasselt 
De coördinator van het uitwisselingsprogramma formuleert voor elke student een 
voorstel van studieprogramma aan de UHasselt. Daarbij worden de volgende principes 
toegepast. 
- Alle opleidingsonderdelen van het modeltraject van het derde bachelorjaar van de 
desbetreffende studierichting die in het tweede semester worden aangeboden dienen 
te worden opgenomen. Hierop wordt slechts uitzondering gemaakt indien aan de 
gastuniversiteit een equivalent vak werd opgenomen. 
- Verplichte opleidingsonderdelen van het eerste semester van het derde bachelorjaar 
waarvoor in het buitenland geen equivalent vak van minstens 3 studiepunten werd 
gevolgd, dienen eveneens te worden opgenomen. 
- Om te komen tot minimum 60 studiepunten voor het studiejaar worden eventueel 
andere opleidingsonderdelen uit het aanbod van de faculteit BEW toegevoegd. Hierbij 
wordt de student keuzemogelijkheid gelaten tussen de opleidingsonderdelen waarvoor 
hij voldoet aan de voorwaarden vermeld in de studiegids. 
Het voorstel van studieprogramma moet worden voorgelegd aan de examencommissie. 
Deze legt het programma vast, waarna de Dienst Internationalisering Onderwijs het aan 
de student meedeelt, dit ten laatste 2 weken voor de start van het tweede semester. 
Indien een student nog niet geslaagd werd verklaard voor het tweede bachelorjaar kan 
hij voor opleidingsonderdelen, aangeboden tijdens het eerste semester van het tweede 
bachelorjaar, examen afleggen aan het einde van het tweede semester of, bij tijdige 
terugkeer van de gastuniversiteit, aan het einde van het eerste semester indien hij 
voldoet aan de verplichtingen ter zake vermeld in de studiegids. 
 
5. Studieprogramma voor studenten die niet voor elk opleidingsonderdeel 
opgenomen aan de partneruniversiteit een credit hebben verworven 
Studenten die niet slagen voor alle opleidingsonderdelen opgenomen aan de 
gastinstelling en waarbij deze onvoldoende resultaten niet gecompenseerd worden via 
een deliberatie, moeten in een academiejaar, volgend op hun studieverblijf aan de 
gastuniversiteit, in hun studieprogramma voor het derde bachelorjaar de opleidingsonderdelen 
waarvoor ze geen credit hebben verworven vervangen door UHasseltopleidingsonderdelen. 
De examencommissie bepaalt het te volgen studieprogramma. 


