INSCHRIJVEN AJ 2017-2018
Voor vakken van de Postgraduaten social profit en publiek
management en cultuur- en kunstmanagement met creditcontract
Een eerste inschrijving (nieuwe student) aan de UGent bestaat uit 3 stappen:
1. Voorinschrijving
2. Definitieve inschrijving
3. Vakken kiezen

1.Voorinschrijving
Vanaf 1 maart 2017 kan je van thuis online voorinschrijven voor het creditdoelcontract.
Deze voorinschrijving is een registratie als toekomstige student (prospect).
Voorinschrijven kan via de website: www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven.
2.Definitieve inschrijving
Om je voorinschrijving om te zetten in een definitieve inschrijving dien je je persoonlijk aan te
melden tijdens de inschrijvingsperiode op de centrale studentenadministratie.
Dit kan vanaf 3 juli 2017 tot 23 februari 2018 (op voorwaarde dat de vakken nog niet gestart
zijn die je wenst te volgen).
Waar en wanneer?
In het Universiteitsforum (Ufo-gebouw), Sint- Pietersnieuwstraat 33, Gent.
Telefonisch bereikbaar op nummer 09 331 00 99 tussen 9.00 en 12.00
Voor de periode juli, augustus en september:
Open op werkdagen van 3 juli t/m 14 juli 2017 en vanaf 7 augustus t/m 22 september 2017
tussen 10u en 16u.
Na 22 september open op weekdagen van 13.00 tot 16.30.
Zie ook : https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/
Meebrengen?
Voor jouw definitieve inschrijving breng je mee:
 Identiteitskaart
Kijk na of je rijksregisternummer op de ommezijde vermeld staat. Indien niet: ook SISkaart meebrengen.
 Diploma
Breng je diploma (of een duidelijk leesbare kopie ervan) mee, dat toegang geeft tot de
door jou gekozen studie.
 Bankkaart of kredietkaart
Betalen kan met Belgische bankkaart (of kredietkaart), cash wordt niet aanvaard.
 Bankrekeningnummer
Dit bankrekeningnummer zal gebruikt worden voor eventuele terugbetaling van
studiegeld, huurgeld, waarborg, enz.
 Ben je ooit al eens ingeschreven geweest aan de UGent (ook indien dit aan het
Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) was, voor een creditcontract /
afzonderlijk opleidingsonderdeel of in een héél ver verleden), deel dit dan mee aan het
onthaal en breng je oud studentenkaart mee, indien je deze nog bezit. We kunnen jou
immers het snelst terugvinden in onze databank aan de hand van je oudstudentennummer.

Meer informatie vind je terug op: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven
3.Vakken kiezen

3.1 Eerste semester:
Na jouw officiële inschrijving kan je jouw vakken aanduiden via de online toepassing Oasis
(https://oasis.ugent.be) onder creditcontract.
Log in met jouw gegevens van de Ugent. Ga naar menu AJ 2017-2018, Curriculum en kies zo
vlug mogelijk welke vakken je in het eerste semester wenst te volgen.
Leg binnen de 14 dagen na inschrijving jouw curriculum voor ter goedkeuring.
Vakken eerste semester postgraduaat cultuur-en kunstmanagement:
1. Inleiding cultuur-en kunstmanagement
2. Strategisch cultuur-en kunstmanagement
3. Cultuur-en kunstbeleid
Vakken eerste semester postgraduaat social profit en publiek management:
1. Inleiding social profit en publiek management
2. Strategisch management
3. Performantiemanagement
Van zodra u vakken hebt toegevoegd aan uw curriculum, is het studiegeld daarvoor
verschuldigd en is daarvoor geen terugbetaling meer mogelijk. Dit is decretaal zo bepaald.
Bij aanvang 1ste semester voegt u best enkel 1ste semestervakken toe aan uw curriculum, kort
voor 1 december pas de vakken voor het 2de semester.
.
3.2 Tweede semester:
Vakken toevoegen is wel nog mogelijk tot 23 februari 2018 na goedkeuring.
4.Communciatie:
Vanaf dat je bent ingeschreven verloopt alle officiële communicatie via jouw Ugent-mailadres.
5.Vragen of problemen?
Als je vragen of problemen hebt, dan kan je contact opnemen met :
studentenadministratie@ugent.be
(niet beschikbaar tijdens de Gentse Feesten)

