
Procedure voor inschrijvingen van VUB-studenten als gaststudent aan UGent 2016-2017 

(=voor het volgen van opleidingsonderdelen aan UGent in het kader van interuniversitaire programma’s) 

!! Deze inschrijving als gaststudent is slechts 1 jaar geldig en moet jaarlijks bij het begin van het 

academiejaar hernieuwd worden telkens wanneer UGent vakken worden opgenomen in het 

curriculum.  

1) VUB studenten die één of meerdere studiedelen aan UGent wensen te volgen moeten het 

formulier “registratie gaststudent” printen, invullen en ondertekenen. In dit document moeten naast 

personalia en de periode van inschrijving (=eerste pagina) ook alle opleidingsonderdelen vermeld 

worden die zullen worden opgenomen (=tweede pagina). 

Een voorbeeld van dergelijk registratieformulier is te vinden hieronder. De registratieformulieren zijn 

beschikbaar op de UGent website van de directie onderwijsaangelegenheden DOWA: 

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/gaststudentugent/registratiegaststudent.pdf 

2) De ingevulde en ondertekende registratieformulieren worden (bij voorkeur gezamenlijk) 

binnengebracht op het secretariaat van de Faculteit Wetenschappen & Bio-

ingenieurswetenschappen VUB, t.a.v. Dhr. Bert Fauconnier. Om de registratie te kunnen volbrengen 

dient u ook uw identiteitskaart mee te brengen (een pasfoto is immers nodig voor de registratie)  

3) Naast de inschrijving aan UGent als gaststudent moeten studenten zich uiteraard ook inschrijven 

via de reguliere kanalen aan VUB. Dit is belangrijk om examenpunten etc te kunnen invoeren voor de 

gevolgde vakken aan UGent. 

 

Procedure voor inschrijvingen van UGent-studenten als gaststudent aan VUB 2016-2017 

UGent studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB wensen te 

volgen moeten zich registreren aan VUB. De procedure voor dergelijke inschrijving verloopt via de 

UGent Directie Onderwijsaangelegenheden (Mevr. Linde Eeckhout).  

1) Vanuit de studentenadministratie aan UGent wordt een lijst opgesteld van alle UGent studenten 

met alle vakken die aan VUB gevolgd worden. Deze lijst wordt doorgestuurd vanuit UGent naar de 

centrale VUB studentenadministratie (SAC). 

2)  Eenmaal VUB de registratie heeft doorgevoerd komen de namen van de UGent studenten in de 

online cursusruimte op PointCarré (dit wil niet zeggen dat UGent studenten nu reeds toegang 

hebben; zie hieronder). Door VUB wordt eveneens een studentenkaart per post opgestuurd naar de 

geregistreerde UGent studenten. Deze kaart bevat een pincode die nodig is om toegang te krijgen tot 

de on-line diensten van de VUB (bvb. bovenvermelde elektronische leeromgeving PointCarré).   

3) UGent studenten moeten een Web Account op de VUB aanvragen (met de pincode op de 

studentenkaart) via de online “Personal Account Manager (PAM)” op onderstaande website 

https://idsapp.vub.ac.be/pam/pamlogin.php 

4) Eenmaal een webaccount is aangemaakt hebben UGent studenten toegang tot PointCarré   
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directie onderwijsaangelegenheden

registratie gaststudent
 

naam:

voornaam:

geboortedatum en geslacht:

geboorteplaats :

geboorteland:

nationaliteit:

rijksregisternummer:

thuisadres:

gsm/telefoonnummer:

oud UGent studentennummer:
(enkel indien van toepassing)

naam thuisinstelling:
(universiteit/hogeschool)

studentennr. thuisinstelling:

opleiding thuisinstelling:

reden voor registratie als 
gaststudent: 

periode: 

  het volgen van opleidingsonderdelen van een doctoraatsopleiding in het kader van een interuniversitaire          
       overeenkomst:

	   VUB:

  

   andere universiteit:     

  het volgen van keuzeopleidingsonderdelen in het kader van een diplomacontract aan een universiteit van de 
     Vlaamse of de Franse Gemeenschap

 het volgen van opleidingsonderdelen in een interuniversitair georganiseerde opleiding of opleiding met 
      samenwerkingsovereenkomst

  het werken aan masterproef in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool

  het afleggen van een stage aan de UGent (stageovereenkomst verplicht!)

van          tot    

dag maand jaar
 man  vrouw 

- doctoral School VUB: 
- VUB faculteit:
- is de betrokken VUB -doctoraatsopleiding verplicht?               ja  neen

dag maand jaar dag maand jaar

academiejaar:  – 

Vul op pagina 2 van dit formulier alle opleidingsonderdelen in die je zal volgen als gaststudent aan de UGent. 

afdeling studentenadministratie en studieprogramma’s

Guido
Bijschrift
vink dit aan

Guido
Bijschrift
dit is de periode voor academiejaar 2016-2017

Guido
Bijschrift
vul in
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directie onderwijsaangelegenheden

Voorstel van persoonlijk curriculum als gaststudent aan de Ugent

opleidingsonderdeel aantal 
studiepunten

opleiding waarin het 
opleidingsonderdeel voorkomt

faculteit

datum en handtekening:  
dag maand jaar handtekening student 




