TIJDSLIJN 2021-2022 voor lesgevers
september 2021
27 september 2021

Bekendmaken begeleidingscommissie masterproef (DOEJAAR) + eventuele ondertekening vertrouwelijkheidsverklaring

in PLATO

oktober 2021
november 2021
1 november 2021

Wijzigen onderwijstaal opleidingsonderdeel => doorgeven via OC's (**)

1 november 2021

Omvormen opleidingsonderdeel naar jaarvak => doorgeven via OC's (**)

1 november 2021

Aanbodsessies: semesterwijzigingen => doorgeven via OC's (**)

1 november 2021

Wijzigen totaal aantal contacturen opleidingsonderdeel => doorgeven via OC's (**)

1 december 2021 tot 28 februari
2022: Tussentijdse evaluatie
masterproef (DOEJAAR)

vóór midden april 2022: onderhoud studiefiches,
aanbodsessies en competentiebijdrage AJ 2022-2023 (in
OASIS) (*)

1 januari tot 15 maart: Ingeven
onderwerpen masterproef
(KIESJAAR) (in PLATO)

in PLATO
december 2021
15 december 2021

Goedkeuren titel, taal en voorstel beoordelingscommissie masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

januari 2022
Indienen projectvoorstellen Onderwijsinnovatie 2022 (via vakgroep of opleidingscommissie)
februari 2022
3 - 5 februari 2022

Verdedigingen masterproeven (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

7 februari 2022

Ondertekenen evaluatieformulier + eindbeoordeling masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)

in PLATO & OASIS

Ingeven masterproefonderwerpen (KIESJAAR)

in PLATO

maart 2022
vóór 15 maart 2022
april 2022
Indienen projectvoorstellen Onderwijsvernieuwende didactische apparatuur 2022 (via vakgroepen)
10 april 2022

Goedkeuren titel, taal en voorstel beoordelingscommissie masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

in PLATO

mei 2022
juni 2022
29 juni - 1 juli 2022

Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

juli 2022
3 juli 2022

Ondertekenen evaluatieformulier + eindbeoordeling masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

in PLATO & OASIS

augustus 2022
september 2022
7 - 9 september 2022

Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode)

12 september 2022

Ondertekenen evaluatieformulier + eindbeoordeling masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode)

Opmerkingen
(*)

Bij het onderhoud van de aanbodsessies kan enkel de verdeling van het totaal aantal contacturen over de didactische werkvormen worden aangepast.
Wijziging van het totale aantal contacturen -zoals vermeld in de studiefiche- kan enkel via OC's aangevraagd worden (zie hieronder).

(**)

Wijzigen van de onderwijstaal van een vak, verandering naar een jaarvak, verandering van semester of aanpassen aantal contacturen dient via OC's doorgegeven te
worden (vermelde datum = deadline OC).

Masterproefmodaliteiten + documenten zie www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/studentenadministratie/masterproef

in PLATO & OASIS

