4. DELIBERATIE

DELIBERATIE: BELANGRIJKE WEETJES
̶ Delibereren = tolereren van tekorten (<10/20)
̶ Getolereerd vak moet je niet opnieuw afleggen
MAAR kan wel: recht op tweede examenkans
̶ Leerkrediet voor getolereerd vak kwijt
(Kennisclip 5)
̶ Stage/Masterproef: geen deliberatie mogelijk
̶ Alles-of-niets: ofwel alle tekorten getolereerd of
wel geen enkel
̶ Tekorten niet overdragen naar volgende zittijd
̶ Gebeurt steeds automatisch, dus nooit aanvragen
G= getolereerd
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WANNEER VINDEN DE DELIBERATIES PLAATS?
̶ 2 deliberatiemomenten:
→ Juli: o.b.v. resultaten 1e en 2e semester
→ September: o.b.v. resultaten herexamens (en eerder behaalde credits)
̶ Bijkomende deliberatiemoment voor studenten in afstudeerjaar
(Ba/Ma/Schakel/Voorber./Eduma): februari
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DELIBERATIEMOMENTEN
̶ Einde van eerste bachelor
̶ Afstudeerjaar (Ba/Ma/Schakel/Voorber./Eduma):

→ Als je alle vakken hebt afgelegd (of je bent vrijgesteld)!
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EERSTE BACHELORJAAR: VOORWAARDEN
̶ Voorwaarden die allemaal voldaan moeten worden:
1. je hebt voor alle vakken minstens 8/20 behaald
2. je hebt voor maximaal twee vakken een tekort (<10)
3. je hebt de meest recente examenkans benut
4. je hebt een totaal van minimum 50 % behaald (= 500/1000)
5. het tekort om te slagen is niet groter dan 1% van het gewogen totaal
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VOORBEELD HILDE: EERSTE BACHELOR
VOORWAARDEN

VERVULD?

Alle vakken uit het eerste jaar opgenomen?

Ja

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Een totaal van min. 50% behaald?

Ja (682/1000)

Is het tekort kleiner of gelijk aan 1% van het
gewogen totaal (zonder vrijstellingen)?

Ja
Gewogen totaal : 1200 punten
(60 studiepunten x 20 punten max. te verdienen)
→ 1% van 1200 punten = 12 punten

Tekort student?
9/20, 5 studiepunten
→ 1 punt tekort x 5 studiepunten = 5 punten

= 60 studiepunten

>

→ Conclusie? Het tekort wordt getolereerd.
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VOORBEELD TINE: EERSTE BACHELOR
VOORWAARDEN
Zie voorwaarden,
slide 5.

VERVULD?

Alle vakken uit het eerste jaar opgenomen?

Ja

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Een totaal van min. 50% behaald?

Ja (623/1000)

Is het tekort kleiner of gelijk aan 1% van het
gewogen totaal (zonder vrijstellingen)?

Neen.
Gewogen totaal : 1200 punten
( 60 studiepunten x 20 punten max. te verdienen)
→ 1% van 1200 punten = 12 punten

<

Tekort student?
8/20, 5 studiepunten ; 9/20, 7 studiepunten
→ 2 punten tekort x 5 studiepunten = 10 punten
→ 1 punt tekort x 7 studiepunten = 7 punten
= 17 punten

= 60 studiepunten

→ Conclusie? De tekorten worden niet getolereerd.
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VOORBEELD TOM: EERSTE BACHELOR
VOORWAARDEN

VERVULD?

Alle vakken uit het eerste jaar opgenomen?

Ja (46 studiepunten opgenomen, 14 studiepunten vrijstelling)

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Een totaal van min. 50% behaald?

Neen (491/1000)

Is het tekort kleiner of gelijk aan 1% van het
gewogen totaal (zonder vrijstellingen)?

Ja
Gewogen totaal : 920 punten
(46 studiepunten x 20 punten max. te verdienen)
→ 1% van 920 punten = 9,2 punten
Tekort student?
9/20, 4 studiepunten ; 9/20, 4 studiepunten
→ 1 punt tekort x 4 studiepunten = 4 punten
→ 1 punt tekort x 4 studiepunten = 4 punten
= 8 punten

= 60 studiepunten

>

→ Conclusie? De tekorten worden niet getolereerd.
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AFSTUDEERJAAR: VOORWAARDEN
̶ Voorwaarden:
1. je hebt voor alle vakken minimaal 8/20 behaald;
2. je hebt voor maximaal twee vakken een tekort (<10);
3. je hebt de meest recente examenkans benut;
4. je hebt alle (nog resterende) vakken om te slagen voor de betreffende opleiding in
je curriculum opgenomen;
5. het tekort om te slagen bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de
studiepunten als gewichten worden gehanteerd
(= 1 vak van 3, 4, 5 of 6 studiepunten met een 9 of 1 vak van 3 studiepunt met een 8 of
2 vakken van 3 studiepunten met een 9)
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VOORBEELD MARLIES: AFSTUDEERJAAR
VOORWAARDEN

VERVULD?

Alle resterende vakken opgenomen?

Ja

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Het tekort om te slagen bedraagt max. 6 gewogen Neen
punten?
9/20, 7 studiepunten
→ 1 punt tekort x 7 studiepunten = 7 punten > 6 punten

65 studiepunten (= volledig SP)

→ Conclusie? Het tekort wordt niet getolereerd.
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VOORBEELD KATY: AFSTUDEERJAAR
VOORWAARDEN

VERVULD?

Alle resterende vakken opgenomen?

Neen

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Het tekort om te slagen bedraagt max. 6 gewogen Ja
punten?
9/20, 5 studiepunten
→ 1 punt tekort x 5 studiepunten = 5 punten < 6 punten

57 studiepunten (het SP telt 65 studiepunten)

→ Conclusie? Het tekort wordt niet getolereerd.
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VOORBEELD LARS: AFSTUDEERJAAR
VOORWAARDEN

VERVULD?

Alle resterende vakken opgenomen?

Ja

Voor alle vakken minstens 8/20 behaald?

Ja

Voor max. 2 vakken een tekort?

Ja

De meest recente examenkans benut?

Ja

Het tekort om te slagen bedraagt max. 6
gewogen punten?

Ja
9/20, 3 studiepunten; 9/20, 3 studiepunten
→ 1 punt tekort x 3 studiepunten = 3 punten
→ 1 punt tekort x 3 studiepunten = 3 punten
= 6 punten

→ Conclusie? De tekorten worden getolereerd.
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MEER INFO
Meer info vind je op de website.
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NOG EEN VRAAG?
STUUR EEN MAILTJE NAAR JOUW OPLEIDING:
psychologie.pp@ugent.be
pedawet.pp@ugent.be
sociaalwerk.pp@ugent.be
educatievemaster@ugent.be

