
Reglement verplichte ijkingstoets faculteit Wetenschappen voor de bacheloropleiding Fysica en bacheloropleiding
Wiskunde

1 IJkingstoets

1.1 Studenten die willen inschrijven in de bacheloropleiding Fysica of de bacheloropleiding Wiskunde moeten verplicht deelnemen aan de
ijkingstoets. Deze verplichting is er niet alleen voor studenten die willen inschrijven met een diplomacontract. Studenten die willen
inschrijven met een credit- of examencontract zijn ook verplicht om deel te nemen aan de ijkingstoets. Daarnaast zijn ook studenten die
geweigerd werden voor een van de opleidingen en opnieuw willen inschrijven, verplicht om deel te nemen aan de ijkingstoets.

1.2 Alle ijkingstoetsen worden op dezelfde dag georganiseerd in de verschillende locaties van de deelnemende universiteiten. Er worden
twee sessies voorzien. De eerste sessie vindt typisch rond begin juli plaats, de tweede sessie typisch rond midden augustus. De exacte
data evenals specifieke deelnameregels, kunnen worden teruggevonden op: https://www.ijkingstoets.be/

1.3 Deelname aan de ijkingstoets is gratis.

1.4 Deelnemers aan de ijkingstoets dienen zich op tijd in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum kan worden teruggevonden op:
https://www.ijkingstoets.be/ Inschrijven kan eveneens via deze website.

1.5 Deelnemers kunnen bij eender welke deelnemende universiteit de toets afleggen, ongeacht waar ze later inschrijven.

1.6 De deelnemer ontvangt het resultaat van zijn ijkingstoets van de organisator. Het resultaat van de deelname aan de ijkingstoets is
niet bindend.

1.7 Studenten die hebben deelgenomen aan de ijkingstoets kunnen in het daaropvolgende academiejaar inschrijven in de opleiding, op
voorwaarde dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de opleiding (zie art 3.3 onderwijsreglement UHasselt).



2 Uitzonderingscommissie

2.1 De uitzonderingscommissie bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de examencommissie bachelor Fysica, de voorzitter
van de examencommissie Wiskunde, de OMT-voorzitter bachelor Fysica, de OMT-voorzitter bachelor Wiskunde, de afgevaardigde
ijkingstoets UHasselt en de studieloopbaanbegeleider. Onder hen wordt een voorzitter en een secretaris aangeduid.

2.2 Studenten die niet hebben deelgenomen aan de ijkingstoets van de opleiding en alsnog willen inschrijven voor de opleiding richten
een gemotiveerd verzoek via de studieloopbaanbegeleider aan de uitzonderingscommissie.

2.3 Ieder lid van uitzonderingscommissie beschikt over één stem.

2.4 Om geldig te kunnen beslissen dient minstens de helft van de leden van de uitzonderingscommissie aanwezig te zijn. De commissie
kan fysiek dan wel digitaal vergaderen.

2.5 Beslissingen van de uitzonderingscommissie tijdens een vergadering zijn genomen bij unanimiteit wanneer geen van de aanwezige
leden om een stemming bij handopsteking of om een geheime stemming verzoekt. In geval van een stemming, beslist de
uitzonderingscommissie met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de uitzonderingscommissie conform het verzoek van de
student of in het voordeel van de student.

2.6 Leden van de uitzonderingscommissie nemen geen deel aan beraadslagingen en beslissingen ten aanzien van bloed- en aanverwanten
tot en met de derde graad of ten aanzien van personen met wie ze samenwonen of diens bloed- en aanverwanten tot en met de derde
graad.

2.7 De leden van de uitzonderingscommissie en andere betrokken personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de
besprekingen te vrijwaren.

2.8 De beslissingen van de uitzonderingscommissie, met inbegrip van de motiveringen voor afwijkingen op de algemene regels, worden
opgenomen in een verslag. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

2.9 De uitzonderingscommissie kan een toelatingsonderzoek opleggen. Deelname aan het toelatingsonderzoek is gratis.



2.10 Goedgekeurde uitzonderingen zijn instellingsspecifiek (d.w.z. niet bruikbaar als recht om in te schrijven in andere instellingen) en
maar voor 1 academiejaar geldig.


