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eerste trimester
Onderwijsperiode

van ma. 21.09.2009 t.e.m. za. 12.12.2009

Examenperiode

van za. 14.12.2009 t.e.m. vr. 18.12.2009

Kerstvakantie

van za. 19.12.2009 t.e.m. zo. 03.01.2010

tweede trimester
Onderwijsperiode

ma. 04.01.2010 t.e.m. za 20.03.2010

Examenperiode

van za. 22.03.2010 t.e.m. vrij. 26.03.2010

Paasvakantie

van za. 27.03.2010 t.e.m. zo. 11.04.2010

derde trimester
Onderwijsperiode

van ma. 12.04.2010 t.e.m. za. 19.06.2010

Examenperiode

van ma. 21.06.2010 t.e.m. vr. 02.07.2010

Beraadslagingen en proclamaties

vr. 02.07.2010

2de examenkans
Examenperiode

van wo. 18.08.2010 t.e.m. vr. 10.09.2010

Beraadslagingen en proclamaties

vr. 10.09.2010

eerste jaar master biomedische Wetenschappen - KMW

Specifieke lerarenopleiding TEW
academiejaar 2009-2010
belangrijke data in verband met...
UITSCHRIJfperiodes
Conform art.XI.2 lid 1 van de onderwijs- en examenregeling dient een student
zich elektronisch uit te schrijven (via het studentendossier) indien hij een normaal geprogrammeerd examens niet wenst af te leggen. Dit artikel wordt strikt
toegepast.
De UITSCHRIJFPERIODES zijn:
- eerste trimester: ma. 16.11.2009 t.e.m. vr. 27.11.2009
- tweede trimester: ma. 22.02.2010 t.e.m. vr. 05.03.2010
- derde trimester: ma. 31.05.2010 t.e.m. vr. 11.06.2010
Na deze periode dient afwezigheid voor een examen gewettigd te worden (doktersattest, overlijdensbericht,...) indien men aan het inhaalexamen wil deelnemen. In geval van twijfel of vragen bij deze procedures, dient men de ombuds
te contacteren.
inschrijfperiodes inhaalexamens
Conform art.XI.2 lid 2 van de onderwijs- en examenregeling kan een student die
zijn eerste kans niet heeft opgenomen conform lid 1, zijn eerste kans opnemen
in de volgende examenperiode. Wanneer een student hiervan gebruik wenst
te maken, zal hij zich voor het examen elektronisch moeten inschrijven (via het
studentendossier). Dit artikel wordt strikt toegepast.
De INSCHRIJFPERIODES zijn:
- tweede trimester: ma. 22.02.2010 t.e.m. vr. 05.03.2010
- derde trimester: ma. 31.05.2010 t.e.m. vr. 11.06.2010
INSCHRIJFPERIODE 2de EXAMENKANS
Conform art.XI.2 lid 3 van de onderwijs- en examensregeling kan een student
zijn 2de examenkans enkel opnemen in de laatste examenperiode (september).
Een student die van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken, kan zich elektronisch in-en uitschrijven van ma. 05.07.2010 t.e.m. wo.11.08.2010

