Procedure voor inschrijvingen van VUB-studenten als gaststudent aan UGent
Let op: een inschrijving als gaststudent is slechts 1 jaar geldig. Hernieuw je inschrijving jaarlijks
bij de start van het academiejaar als je UGent vakken opneemt in je curriculum.
1) VUB studenten die één of meerdere studiedelen aan UGent willen volgen moeten het formulier
‘registratie gaststudent’ printen, invullen en ondertekenen.
Het registratieformulier is beschikbaar op de UGent website van de directie
onderwijsaangelegenheden DOWA:
www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/gaststudentugent/registratiegaststudent.pdf

Kies in dit document voor ‘Categorie 4 – Samenwerkingsovereenkomst’ en geef als periode het
volledige academiejaar aan (eerste pagina). Geef verder ook alle opleidingsonderdelen aan die
zullen worden opgenomen (tweede pagina).
2) Stuur het ingevulde en ondertekende registratieformulier digitaal door naar het secretariaat
van de Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen VUB (facwe@vub.be).
3) Naast de inschrijving aan UGent als gaststudent, moeten studenten zich ook inschrijven 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
UGent-studenten die in het kader van een interuniversitair programma vakken aan VUB willen
volgen, moeten zich registreren als gaststudent aan VUB.
De inschrijving verloopt via de UGent Directie Onderwijsaangelegenheden (Mevr. Linde Eeckhout).
1) De studentenadministratie van UGent geeft de lijst met studenten door aan VUB Onderwijs- en
Studentenadministratie.
2) Eenmaal VUB de registratie heeft doorgevoerd komen de namen van de UGent studenten in de
online cursusruimte op Canvas (dit wil niet zeggen dat UGent studenten nu reeds toegang
hebben).
VUB stuurt per post een studentenkaart naar de geregistreerde UGent-studenten. Deze kaart
bevat de pincode die nodig is om toegang te krijgen tot de online diensten van de VUB.
3) UGent studenten moeten een VUB NetID activeren. Alle info over je NetID activeren kan je
vinden via https://student.vub.be/ict/#netid-en-e-mail
4) Eenmaal de NetID geactiveerd is, hebben UGent studenten toegang tot diverse VUBapplicaties (o.a. het leerplatform Canvas)
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