Beste studenten,

Voor het begin van dit academiejaar hebben we een veel voorkomende vragen en
antwoorden voor jullie opgelijst. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan laat je het maar weten.
Een goede start en een leerzaam academiejaar!

Vriendelijke groet,
Nathalie De Pauw

Aanwezigheid tijdens de lessen
We vragen van onze studenten om minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn. Indien je
door omstandigheden verhinderd bent, laat je dit zo snel mogelijk weten via mail.
Enkel afwezigheden in verband met ziekte, werk of overmacht (staking openbaar vervoer,
besneeuwde wegen,…) tellen als gewettigde afwezigheid.
Lesrooster
Het lesrooster kan je terugvinden op: www.sspm.be
Officiële communicatie
Het officiële communicatieplatform voor het postgraduaat is Minerva (minerva.UGent.be).
Log in met je UGent‐account die je bij de inschrijving kreeg. Klik hiervoor op Login met CAS
op de Minerva‐startpagina om toegang te krijgen.
Op Minerva vind je aankondigingen in verband met de lessen, opdrachten, aanvullingen op
het lesmateriaal e.d. meer terug.
Indien er een aankondiging op Minerva wordt geplaatst, wordt er ook automatisch een mail
verstuurd naar je UGent‐ emailaccount. We raden daarom aan om in deze account een
forward te plaatsen, naar het emailadres waar je dagelijks mee werkt. Op die manier ben je
zeker op de hoogte van updates of wijzigingen in verband met de vakken die je volgt!
Alle officiële communicatie zal vanaf nu via uw Ugent‐mail verlopen.
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Curriculum
Via oasis kan je jouw curriculum raadplegen, wijzigen en inschrijvingsattesten afdrukken.
Bij problemen kan je terecht op helpdesk.oasis@ugent.be
Betaald Educatief Verlof
Om gebruik te maken van het betaald educatief verlof, mail onderstaande gegevens door
naar Nicole Van Riet (Nicole.Vanriet@Ugent.be):
1. Naam
2. Richting: Cultuur‐en kunstmanagement of social profit en publiek management
3. Maakte u reeds gebruik van het educatief verlof verleden jaar?: Ja/Neen
Het officieel getuigschrift van inschrijving en het getuigschrift van aanwezigheid (na ieder
trimester) worden in de les uitgedeeld.
Vergeet niet elke les de aanwezigheidslijst te handtekenen!
Facturatie
Bij vragen of problemen rond de factuur kan je mailen naar studiegelden@ugent.be.
Kennismakingsavond
Op donderdag 6 oktober van 17.30 tot 19.00 in lokaal 1.019, op de eerste verdieping.
Wil je er graag bij zijn? Graag jouw aanwezigheid bevestigen voor 30/09 via www.sspm.be
Draadloos netwerk
Via onderstaande link kan je toegang krijgen tot het draadloos netwerk van de Universiteit
Gent.
http://helpdesk.ugent.be/ugentnet/wireless.php
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Campuskaart
Activeren van de campuskaart kan aan de kaartlezer rechtover het onthaal van gebouw G,
achter de plant.

Eten
Campus Mercator‐ gebouw C: Nonnemeerstraat
Campus Coupure: Coupure Links 653
FPPW: Henri Dunantlaan 2
Ontdek alle resto’s en cafetaria’s op www.ugent.be/studentenrestaurants
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