FACULTAIRE KALENDER 2021-2022
1. FACULTEITSRAAD
Woensdag 8 september 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Woensdag 10 november 2021
Woensdag 8 december 2021
Woensdag 12 januari 2022
Woensdag 9 februari 2022
Woensdag 9 maart 2022
Woensdag 13 april 2022
Woensdag 11 mei 2022
Woensdag 8 juni 2022
Woensdag 7 september 2022

14u
14u
14u
14u
14u
14u
14u
14u
14u
14u
14u

2. OPLEIDINGSCOMMISSIES
Vergaderingen opleidingscommissies:
Communicatiewetenschappen: elke laatste woensdag van de maand
Sociologie: elke laatste woensdag van de maand
Politieke Wetenschappen: elke laatste dinsdag van de maand

14u00
10u00
14u00

3. FEESTDAGEN + SLUITING
Maandag 1 november 2021
Dinsdag 2 november 2021
Donderdag 11 november 2021
Zaterdag 25 december 2021 t/m zaterdag 1 januari 2022
Vrijdag 18 maart 2022
Maandag 18 april 2022
Donderdag 26 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Maandag 11 juli 2022
Maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022
Maandag 15 augustus 2022

(Allerheiligen, wettelijke feestdag)
(Allerzielen, reglementaire feestdag)
(Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
(Kerstreces)
(Dies Natalis)
(Paasmaandag, wettelijke feestdag)
(O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
(Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
(Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
(Feest v/d Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)
(Zomerreces)
(O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)

4. DEADLINES INSCHRIJVEN/UITSCHRIJVEN
Reguliere inschrijving (opgelet! Lessen starten 27 september 2021
Laattijdig inschrijven
Keuzevakken toevoegen aan curriculum (SEM1)
Vrijstellingsdossier indienen (SEM1)
Curriculum in voorstel plaatsen via oasis
Deadline aanvraag curriculumwijziging
Studiegeld terugvorderen bij uitschrijven SEM1-, SEM2- en jaarvakken
Leerkrediet terugvorderen bij uitschrijven SEM1-, SEM2- en jaarvakken

voor 1 oktober
tussen 1 oktober en 14 november
14 oktober
14 november
14 november
14 november
14 november
14 november

VANAF 15 NOVEMBER WORDEN GEEN SEM1-VAKKEN MEER TOEGEVOEGD OF VERWIJDERD
Stopzetten van de opleiding (studiegeld terugvorderen, behalve vast bedrag)
Keuzevakken toevoegen of wijzigen (enkel vakken uit SEM2!)
Vrijstellingsdossier indienen (SEM2)
Deadline aanvraag curriculumwijziging (conform de GIT-regels)
Laattijdig inschrijven(enkel SEM2-vakken)
Studiegeld terugvorderen bij uitschrijven SEM2-vakken (niet meer SEM1- en jaarvakken)
Leerkrediet terugvorderen bij uitschrijven SEM2-vakken

31 november
28 februari
28 februari
28 februari
28 februari
28 februari
28 februari

VANAF 1 MAART WORDEN GEEN VAKKEN MEER TOEGEVOEGD OF VERWIJDERD
Stopzetten van de opleiding

14 maart

5. EXAMENPERIODES
Eerstesemesterexamenperiode
Maandag 10 januari 2022 tot en met zaterdag 5 februari 2022
Tweedesemesterexamenperiode
Maandag 30 mei 2022 tot en met maandag 4 juli 2022
Tweedekansexamenperiode
Maandag 22 augustus 2022 tot en met maandag 12 september 2022

6. FEEDBACK
Eerstesemesterexamenperiode
Donderdag 10 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022
Tweedesemesterexamenperiode
Donderdag 7 juli 2022 tot en met zaterdag 9 juli 2022
Tweedekansexamenperiode
Maandag 19 september 2022 tot en met zaterdag 24 september 2022 (voor alle examenperiodes)

7. PUNTEN INBRENGEN OASIS
1ste examenkans:
Maandag 7 februari 2022

17u

Maandag 4 juli 2022

17u

2de examenkans:
Dinsdag 13 september 2022

17u

8. DELIBERATIES
De fysieke bijeenkomst van de examencommissies is niet langer vereist (OER 2020-2021 art.62 §1). De deliberatielijsten (zowel
de lijsten van de deliberatiepakketten als de diplomagraadlijsten) worden ten laatste de dag voor de hierna vermelde data ter
controle rondgestuurd naar alle leden. Een lid van de examencommissie of de ombudspersoon kan ten allen tijde een fysieke
bijeenkomst laten samenkomen (OER 2020-2021 art 62 §3). Dit gebeurt via eenvoudig verzoek, telefonisch of per e-mail, aan
de voorzitter.
Indien dit het geval is, zullen de fysieke bijeenkomsten plaatsvinden op de hierna vermelde data en tijdstippen. De voorzitter
zal onmiddellijk alle betrokken leden via e-mail uitnodigen met vermelding van het aanvangsuur.
Alle leden van de examencommissies dienen er dus voor te zorgen dat zij op onderstaande tijdstippen in de mogelijkheid zijn
om desgevallend aanwezig te zijn op een fysieke bijeenkomst.
1ste examenkans:
Woensdag 9 februari 2022
10-11u
Uitsluitend voor studenten die op dat ogenblik alle examens hebben afgelegd en dus kunnen afstuderen in hun opleiding.
(BA/SCHA/VB/MA)
Woensdag 6 juli 2022
10-11u
Deliberaties over het al dan niet slagen van de opleidingen en de eventuele bijhorende graad van verdienste.
(BA/SCHA/VB/MA)
2de examenkans:
Donderdag 15 september 2022
10-11u
Deliberaties over het al dan niet slagen van de opleidingen en de eventuele bijhorende graad van verdienste.
(BA/SCHA/VB/MA)

9. PROCLAMATIES/BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN
1ste examenkans:
Donderdag 10 februari 2022
9u
Bekendmaking via OASIS van de resultaten van de examens afgelegd in de eerstesemesterexamenperiode (januari).
(de Plechtige Proclamatie van de afgestudeerden in de masteropleidingen vindt plaats na de tweedekansexamenperiode)
Donderdag 7 juli 2022
9u
Bekendmaking via OASIS van de resultaten van de examens afgelegd in de tweedesemesterexamenperiode (juni).
(de Plechtige Proclamatie van de afgestudeerden in de masteropleidingen vindt plaats na de tweedekansexamenperiode)
2de examenkans:
Vrijdag 16 september 2022
9u
Bekendmaking via OASIS van de resultaten van de examens afgelegd in de tweedekansexamenperiode (augustus).
(de Plechtige Proclamatie van de afgestudeerden in de masteropleidingen vindt plaats na de tweedekansexamenperiode)

10. PLECHTIGE PROCLAMATIES
De Plechtige Proclamatie betreft alle studenten die in 2021-2022 zijn afgestudeerd in de masteropleidingen (zowel na de
eerstesemesterexamenperiode, de tweedesemesterexamenperiode als de tweedekansexamenperiode)
Donderdag 22 september 2022 (onder voorbehoud)

11. BACHELORPAPERS
Deadlines zie: http://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/data#Onderzoekspaper
Verdere info: http://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/voorbereiding-op-de-masterproef/onderzoekspaper.htm

12. MASTERPROEVEN
Deadlines zie: http://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/data#Masterproef
Verdere info: http://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/administratie/masterproef

