
 Faculteit bedrijFseconomische wetenschappen

 1ste bachelorjaar tew/hi/bi 

 trimestersysteem  - academiejaar 2011-2012

eerste trimester

Introductiedag 

Onderwijsperiode   

Vrije dagen  

Examenperiode

Kerstvakantie

wo. 21.09.2011 

van ma. 26.09.2011 t.e.m. vr. 02.12.2011  

• ma. 31.10.2011 (Brugdag)

• di. 01.11.2011 (Allerheiligen)

• wo. 02.11.2011 (Allerzielen)

• vr. 11.11.2011  (Wapenstilstand)

van ma. 05.12.2011 t.e.m. di. 20.12.2011  

van wo. 21.12.2011 t.e.m. ma. 02.01.2012       

         

tweede trimester

Onderwijsperiode   

 

Examenperiode

Paasvakantie

di. 03.01.2012 t.e.m. vr. 02.03.2012  

van ma. 05.03.2012 t.e.m. vr. 23.03.2012

van za. 24.03.2012 t.e.m. ma. 09.04.2012

derde trimester

Onderwijsperiode   

Vrije dagen  

Examenperiode

Beraadslagingen  en proclamaties 

van di. 10.04.2012 t.e.m. vr. 15.06.2012 

• ma. 30.04.2012 (Brugdag)

• di. 01.05.2012 (Feest v/d Arbeid)

• do. 17.05.2012 (O.L.H. Hemelvaart)

• vr. 18.05.2012 (Brugdag)

• ma. 28.05.2012 (Pinkstermaandag)

van ma.18.06.2012 t.e.m. do. 05.07.2012

do. 05.07.2012

   

2de examenkans

Examenperiode  

Beraadslagingen en proclamaties

van ma. 20.08.2012 t.e.m. vr. 07.09.2012

wo. 12.09.2012         

      

     eerste jaar master biomedische wetenschappen - kmw  



 Faculteit bedrijFseconomische wetenschappen

 Trimestersysteem TEW/HI/BI  • 2011-2012

 belangrijke data in verband met in- en uitschrijven voor examens

in- en uitschrijVen Voor examens

1.1 uitschrijfperiodes
Conform art. 1.3 van de examenregeling dient een student zich elektronisch uit te schrijven 
(via het studentendossier) indien hij een normaal geprogrammeerd examen niet wenst af te 
leggen. Dit artikel wordt strikt toegepast. 

De uitschrijfperiodes zijn:
• Eerste trimester: ma. 21.11.2011 t.e.m. vr. 02.12.2011
• Tweede trimester: ma. 20.02.2012 t.e.m. vr. 02.03.2012
• Derde trimester: ma. 04.06.2012 t.e.m. vr. 15.06.2012

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.

1.2 inschrijfperiodes inhaalexamens
Conform art. 1.3 van de examenregeling kan een student die zijn eerste kans niet heeft 
opgenomen, 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. 20.02.2012 t.e.m. vr. 02.03.2012
• Derde trimester: ma. 04.06.2012 t.e.m. vr. 15.06.2012

1.3 inschrijfperiode 2e examenkans
Conform art. 1.3 van de examenregeling kan een student zijn 2de examenkans enkel opnemen 
in de laatste examenperiode (augustus/september). Een student die van deze mogelijkheid 
wenst gebruik te maken, kan zich elektronisch in- en uitschrijven van 11.07.2012 t.e.m. 
11.08.2012. 

uitschrijVen Voor opleidinGsonderdelen (leerkrediet)

Conform art. 6.3 van de onderwijsregeling kan een student het aantal opgenomen studiepun-
ten in zijn studiecontract wijzigen met behoud van leerkrediet. 
Via ‘mijn studentendossier/studietraject/uitschrijven/uitschrijven voor de opleiding of een 
opleidingsonderdeel’ kan je het document afprinten. Dit formulier moet je invullen en inleve-
ren op de studentenadministratie (aan het onthaal).

Uitschrijven voor opleidingsonderdelen kan tot één dag voor de start van de examenperiode 
waarin over het opleidingsonderdeel wordt geëxamineerd (eerste examenkans).

Voor opleidingsonderdelen uit TRIMESTER 1 heb je t.e.m. 04.12.2011. 
Voor opleidingsonderdelen uit TRIMESTER 2 heb je t.e.m. 04.03.2012.
Voor opleidingsonderdelen uit TRIMESTER 3 heb je t.e.m. 17.06.2012.

OPGELET! Voor generatiestudenten (= studenten die zonder onderbreking instromen uit het 
secundair onderwijs) geldt er een aparte regeling indien ze zich willen uitschrijven voor de 
opleiding (in het kader van heroriëntering). Neem hiervoor contact op met de ombuds of de 
trajectbegeleider.

GeïndiVidualiseerde trajecten (Git)

De aanvraag voor een geïndividualiseerd traject dient ingeleverd te worden op de studenten-
administratie (aan het onthaal) uiterlijk op vr. 30.09.2011.

inZaGemomenten examens 1e examenkans

Elke student mag na het bekend maken van het resultaat van een examen zijn examenkopij 
inkijken en de examinator om toelichting vragen.
Om de student de kans te geven zijn examen in te kijken worden inzagemomenten voorzien 
op ma. 09.07.2012 en di. 10.07.2012.

    



 Faculteit bedrijFseconomische wetenschappen

 vanaf 2de bachelorjaar tew/hi/bi 

 semestersysteem  - academiejaar 2011-2012

eerste semester

Onderwijsperiode   

Masterproefweek 

(Ma TEW, 2de Ma HI/BI)

Vrije dagen

Kerstvakantie

Examenperiode

Verdediging masterproef

Beraadslagingen en proclamaties

Vakantieweek

van ma. 26.09.2011 t.e.m. vr. 23.12.2011

van ma. 17.10.2011 t.e.m. vr. 21.10.2011

• ma. 31.10.2011 (Brugdag)

• di. 01.11.2011 (Allerheiligen)

• wo. 02.11.2011 (Allerzielen)

• vr. 11.11.2011 (Wapenstilstand) 

van za. 24.12.2011 t.e.m. zo. 08.01.2012

van ma. 09.01.2012 t.e.m. vr. 03.02.2012

ma. 06.02.2012 en di. 07.02.2012

vr. 17.02.2012

za. 04.02.2012 t.e.m. zo. 12.02.2012                 

tweede semester

Onderwijsperiode   

Masterproefweek 

(Ma TEW, 2de Ma HI/BI)

Paasvakantie

Vrije dagen

Examenperiode

Verdediging masterproef

Beraadslagingen en proclamaties

van ma. 13.02.2012 t.e.m. vr. 01.06.2012

van ma. 13.02.2012 t.e.m. vr. 17.02.2012

van za. 31.03.2012 t.e.m. zo. 15.04.2012

• ma. 30.04.2012 (Brugdag)

• di. 01.05.2012 (Dag v/d Arbeid)

• do. 17.05.2012 (O.L.H. Hemelvaart)

• vr. 18.05.2012 (Brugdag)

• ma. 28.05.2012 (Pinkstermaandag)

van ma. 04.06.2012 t.e.m. vr. 06.07.2012

ma. 02.07.2012 t.e.m. wo. 04.07.2012

do. 05.07.2012 en/of vr. 06.07.2012

2de examenkans

Examenperiode  

Verdediging masterproef

Beraadslagingen en proclamaties

van ma. 20.08.2012 t.e.m. vr. 07.09.2012  

ma. 10.09.2012 en di. 11.09.2012

wo. 12.09.2012

          eerste jaar master biomedische wetenschappen - kmw  



 Faculteit bedrijFseconomische wetenschappen

 Semestersysteem TEW/HI/BI  • 2011-2012

 belangrijke data in verband met in- en uitschrijven voor examens

in- en uitschrijVen Voor examens

1.1 uitschrijfperiodes
Conform art. 1.3 van de examenregeling dient een student zich elektronisch uit te schrijven 
(via het studentendossier) indien hij een normaal geprogrammeerd examen niet wenst af te 
leggen. Dit artikel wordt strikt toegepast. 

De uitschrijfperiodes zijn:
• Eerste semester: ma. 12.12.2011 t.e.m. vr. 23.12.2011
• Tweede semester: ma. 21.05.2012 t.e.m. vr. 01.06.2012 

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.

1.2 inschrijfperiodes
Conform art. 1.3 van de examenregeling kan een student die zijn eerste kans niet heeft opge-
nomen, 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 inschrijfperiode voor het tweede semester: 
ma. 21.05.2012 t.e.m. vr. 01.06.2012 

1.3 examenperiode februari (inschrijfperiode)
Voor laatstejaarsstudenten bestaat de mogelijkheid om in januari/februari af te studeren. 
Art.1.3 lid 8 van de examenregeling: In bijzondere gevallen wordt een extra deliberatie in 
januari/februari voorzien voor studenten die op dat ogenblik hun opleiding kunnen afronden. 
Indien een student van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken, richt hij voor 15 oktober 
een formeel verzoek aan de voorzitter van de examencommissie. De beslissing wordt uiterlijk 
1 november aan de student meegedeeld. Desgevallend kunnen, na overleg met de coördine-
rend verantwoordelijke, examens voorzien worden voor opleidingsonderdelen die in de vooraf-
gaande examenperiode(s) niet regulier worden geëxamineerd; hiervoor dient de student zich 
dan in te schrijven. 

inschrijfperiode 2e examenkans
Conform art. 1.3 van de examenregeling kan een student zijn 2de examenkans enkel opnemen 
in de laatste examenperiode (september). Een student die van deze mogelijkheid wenst ge-
bruik te maken, kan zich elektronisch in- en uitschrijven
van 11.07.2012 t.e.m. 11.08.2012.
 

uitschrijVen Voor opleidinGsonderdelen (leerkrediet)

Conform art. 6.3 van de onderwijsregeling kan een student het aantal opgenomen studiepun-
ten in zijn studiecontract wijzigen met behoud van leerkrediet. 
Via ‘mijn studentendossier/studietraject/uitschrijven/uitschrijven voor de opleiding of een 
opleidingsonderdeel’ kan je het document afprinten. Dit formulier moet je invullen en inleve-
ren op de studentenadministratie (aan het onthaal). 

Uitschrijven voor opleidingsonderdelen kan tot één dag voor de start van de examenperiode 
waarin over het opleidingsonderdeel wordt geëxamineerd (eerste examenkans).

Voor opleidingsonderdelen uit SEMESTER 1 heb je t.e.m. 08.01.2012 
Voor opleidingsonderdelen uit SEMESTER 2 heb je t.e.m. 03.06.2012.

GeïndiVidualiseerde trajecten (Git)

De aanvraag voor een geïndividualiseerd traject dient ingeleverd te worden op de studenten-
administratie (aan het onthaal) uiterlijk op vr. 30.09.2011

inZaGemomenten examens 1e examenkans

Elke student mag na het bekend maken van het resultaat van een examen zijn examenkopij 
inkijken en de examinator om toelichting vragen.
Om de student de kans te geven zijn examen in te kijken worden inzagemomenten voorzien op 
ma. 09.07.2012 en di. 10.07.2012.

    


