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ACADEMISCHE KALENDER 2022-2023
(VERSIE 1.0)
1

Faculteitsraad

woensdag 12 oktober 2022*
woensdag 16 november 2022
woensdag 14 december 2022
woensdag 18 januari 2023
woensdag 15 februari 2023
woensdag 22 maart 2023
woensdag 26 april 2023
woensdag 24 mei 2023
woensdag 21 juni 2023
woensdag 23 augustus 2023
woensdag 13 september 2023

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

uiterlijke indiendatum agendapunten
dinsdag 4 oktober 2022
dinsdag 8 november 2022
dinsdag 6 december 2022
dinsdag 10 januari 2023
dinsdag 7 februari 2023
dinsdag 14 maart 2023
dinsdag 18 april 2023
maandag 15 mei 2023
dinsdag 13 juni 2023
dinsdag 15 augustus 2023
dinsdag 5 september 2023

*Na de Faculteitsraad van 12 oktober wordt een drink gegeven ter verwelkoming van alle nieuwe ZAP-leden.

2

Opleidingscommissies

17-21 oktober 2022
14-18 november 2022
23-27 januari 2023
6-10 maart 2023

Voorbereiden programmawijzigingen
Definitieve programmawijzigingen
Aanduiden lesgevers
Bespreking opleidingsfeedback, masterproef- en alumnibevraging, algemene
opmerkingen vakfeedback
Goedkeuren studiefiches + evaluatie doelstellingen in de monitor
Kwaliteitsverbeterplan

2-5 mei 2023
3-7 juli 2023

3

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

woensdag 7 september 2022
woensdag 30 november 2022
woensdag 22 februari 2023
woensdag 17 mei 2023

4

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Deadline punteninvoer

eerstesemesterexamenperiode
vrijdag 10 februari 2023 om 12 uur
tweedesemesterexamenperiode
vrijdag 30 juni 2023 om 17 uur
tweedekansexamenperiode
vrijdag 8 september 2023 om 17 uur
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5

Deliberaties

De fysieke bijeenkomst van de examencommissies is niet langer vereist (OER 2022-2023 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 bijeenroepen (OER 2022-2023 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 verkeren om
desgevallend aanwezig te zijn op een fysieke bijeenkomst.
1ste examenkans
donderdag 16 februari 2023
8-10 uur
Fysieke bijeenkomst van de examencommissies per opleiding, indien een lid van de examencommissie of de ombudspersoon
daarom verzoekt.
Uitsluitend voor studenten die op dat ogenblik alle examens hebben afgelegd en dus kunnen afstuderen in hun opleiding.
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen:
- schakel- en voorbereidingsprogramma’s
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen en bepaling van de bijhorende graad van verdienste:
- bachelor EW, TEW, HIR, HW, BPM
- master EC, BEC, BEN, HW, BPM
- MAE, MBE
- MBF, MDS4B
donderdag 6 juli 2023
8-10 uur
Fysieke bijeenkomst van de examencommissies per deliberatiepakket, indien een lid van de examencommissie of de
ombudspersoon daarom verzoekt (geldt voor alle mogelijke deliberatiepakketten).
Fysieke bijeenkomst van de examencommissies per opleiding, indien een lid van de examencommissie of de ombudspersoon
daarom verzoekt.
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen:
- schakel- en voorbereidingsprogramma’s
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen en bepaling van de bijhorende graad van verdienste:
- bachelor EW, TEW, HIR, HW, BPM
- master EC, BEC, BEN, HW, BPM
- MAE, MBE
- MBF, MDS4B
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2de examenkans
donderdag 14 september 2023
8-10 uur
Fysieke bijeenkomst van de examencommissies per deliberatiepakket, indien een lid van de examencommissie of de
ombudspersoon daarom verzoekt (geldt voor alle mogelijke deliberatiepakketten).
Fysieke bijeenkomst van de examencommissies per opleiding, indien een lid van de examencommissie of de ombudspersoon
daarom verzoekt.
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen:
- schakel- en voorbereidingsprogramma’s
Deliberatie over het al dan niet slagen voor de volgende opleidingen en bepaling van de bijhorende graad van verdienste:
- bachelor EW, TEW, HIR, HW, BPM
- master EC, BEC, BEN, HW, BPM
- MAE, MBE
- MBF, MDS4B

6

Bekendmaking van de resultaten / Proclamaties

1ste examenkans
vrijdag 10 februari 2023
13.30 uur
Bekendmaking via OASIS van de resultaten van de examens afgelegd in de eerstesemesterexamenperiode (januari), voor alle
studenten behalve zij die kunnen afstuderen in hun afstudeerjaar (zie hierna).
donderdag 16 februari 2022
13.30 uur
Bekendmaking van de resultaten, doch uitsluitend voor studenten die kunnen afstuderen in hun afstudeerjaar (studenten
die enkel nog de masterproef en/of eerste semestervakken dienen af te leggen):
- studenten die kunnen afstuderen als bachelor
- studenten die kunnen afstuderen als master
- studenten die kunnen afstuderen in een schakelprogramma
- studenten die kunnen afstuderen in een voorbereidingsprogramma
De bekendmaking van de studieresultaten gebeurt via het vrijgeven van het puntenbriefje in OASIS (de plechtige proclamatie
van de afgestudeerden in de masteropleidingen en de postgraduaten vindt plaats na de tweedekansexamenperiode; zie
verder).
donderdag 6 juli 2023
13.30 uur
Bekendmaking van de studieresultaten voor alle studenten in alle opleidingen via het vrijgeven van het puntenbriefje in
OASIS (de plechtige proclamatie van de afgestudeerden in de masteropleidingen en de postgraduaten vindt plaats na de
tweedekansexamenperiode; zie verder).
2de examenkans
donderdag 14 september 2023
13.30 uur
Bekendmaking van de studieresultaten voor alle studenten in alle opleidingen via het vrijgeven van het puntenbriefje in
OASIS (de plechtige proclamatie van de afgestudeerden in de masteropleidingen en de postgraduaten vindt later plaats; zie
verder).
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Plechtige proclamaties (uurregeling en verdeling opleidingen nog te bepalen)

De plechtige proclamatie betreft alle studenten die in 2022-2023 zijn afgestudeerd in de masteropleidingen en de
postgraduaten (afgestudeerd zowel na de eerstesemesterexamenperiode, na de tweedesemesterexamenperiode als na de
tweedekansexamenperiode).
De proclamaties zullen plaatsvinden op 30 september 2023 en op 1 oktober 2023.
Opmerking:
- de officiële proclamatiedatum van de masters die slaagden in de 1ste zittijd, na de eerstesemesterexamenperiode, is
16 februari 2023
- de officiële proclamatiedatum van de masters die slaagden in de 1ste zittijd is 6 juli 2023
- de officiële proclamatiedatum van de masters die slaagden in de 2de zittijd is 14 september 2023

8

Examenperiodes

eerstesemesterexamenperiode
maandag 9 januari 2023 tot en met zaterdag 4 februari 2023
tweedesemesterexamenperiode
dinsdag 30 mei 2023 tot en met zaterdag 8 juli 2023
(inclusief deliberaties en feedback; examens zelf worden gepland tot en met zaterdag 1 juli; feedback vindt plaats op 6, 7 en 8 juli)

tweedekansexamenperiode
maandag 21 augustus 2023 tot en met zaterdag 16 september 2023
(inclusief deliberaties en feedback; examens zelf worden gepland tot en met zaterdag 9 september; feedback vindt plaats op 14, 15 en 16 september)

taalexamens 1ste en 2de bachelor EW/TEW/HIR kunnen ook gepland worden van woensdag 16 augustus 2022 tot en met
vrijdag 18 augustus 2023

9

Feedback

Feedback wordt voorzien op het moment voorgesteld door de lesgever via de cursussite op Ufora.
eerstesemesterexamenperiode
vanaf 13 februari 2023 tot en met 25 februari 2023
tweedesemesterexamenperiode
vanaf 6 juli 2023 tot en met 8 juli 2023
tweedekansexamenperiode
vanaf 14 september 2023 tot en met 16 september 2023
feedback voor alle examenperiodes vanaf 18 september 2023 tot en met 23 september 2023
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Masterproeven

Tussentijdse rapportering/feedback
De tussentijdse rapportering/feedback wordt uitgevoerd voor:
- master BPM, EC, HW, BEC, AE en BE: uiterlijk vrijdag 24 maart 2023
- 1ste master BEN: uiterlijk vrijdag 12 mei 2023
- traject anderhalf jaar:
o datum voor wie kan indienen in 2022-2023: af te spreken met promotor, maar vóór woensdag 26 oktober 2022
o datum voor wie kan indienen in 2023-2024: uiterlijk woensdag 25 oktober 2023
Indiendatum eerstesemesterexamenperiode
vóór maandag 9 januari 2023, 16 uur, voor studenten die kunnen afstuderen na het eerste semester (studenten die enkel nog
de masterproef dienen af te werken al dan niet gecombineerd met 1ste semestervakken)
Indiendatum tweedesemesterexamenperiode
vóór maandag 5 juni 2023, 16 uur
Indiendatum tweedekansexamenperiode
vóór woensdag 16 augustus 2023, 16 uur
Verdedigingen masterproeven
eerstesemesterexamenperiode: maandag 30 januari 2023 tot en met zaterdag 4 februari 2023
tweedesemesterexamenperiode: maandag 26 juni 2023 tot en met zaterdag 1 juli 2023
tweedekansexamenperiode:
maandag 4 september 2023 tot en met zaterdag 9 september 2023

11

Indienen Masterproeftitels 2022-2023

voor wie start in de éénjarige masteropleidingen BPM, EC, HW, BEC, AE, BE
indienen voorlopige titel masterproef in SharePoint: uiterlijk dinsdag 25 oktober 2022
indienen definitieve titel masterproef (aanvraag verdediging) in SharePoint en in OASIS: uiterlijk dinsdag 18 april 2023
voor wie start in de tweejarige masteropleiding BEN
indienen voorlopige titel masterproef in SharePoint: uiterlijk dinsdag 6 december 2022
Noot: Indien u een onderwerp wenst dat ook beschikbaar is voor andere opleidingen, hou er rekening mee dat voor deze opleidingen
de deadline vroeger valt.

voor wie de tweejarige masteropleiding BEN afrondt (en de masterproef zal indienen in 2022-2023)
indienen definitieve titel masterproef (aanvraag verdediging) in SharePoint en in OASIS: uiterlijk dinsdag 18 april 2023.
voor wie start in het alternatieve traject van anderhalf jaar (en de masterproef zal indienen in 2023-2024)
indienen voorlopige titel masterproef in SharePoint: uiterlijk op dinsdag 25 oktober 2022 (voor studenten MAE is dit een
aanbeveling, uiterlijke datum: dinsdag 21 februari 2023).
voor wie nog de masterproef dient af te werken en kan afstuderen na de 1ste semesterzittijd 2022-2023
indienen definitieve titel masterproef (aanvraag verdediging) in SharePoint en in OASIS: uiterlijk dinsdag 6 december 2022.

12

Infodagen bachelors on campus

Zaterdag 11 maart 2023
Zaterdag 22 april 2023
.....--.
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Structuur academiejaar 2022-2023

21 september – 23 september 2022
23 september 2022
26 september 2022
26 september – 17 december 2022
1 november 2022
2 november 2022
11 november 2022
19 december – 24 december 2022
25 december 2022 – 1 januari 2023
26 december 2022 – 7 januari 2023
9 januari – 4 februari 2023
6 februari – 11 februari 2023
10 februari 2023
10 februari 2023
13 februari – 25 februari 2023
13 februari – 1 april 2023
16 februari 2023
11 maart 2023
24 maart 2023
3 april – 15 april 2023
10 april 2023
17 april – 20 mei 2023
22 april 2023
1 mei 2023
18 mei – 19 mei 2023
22 mei – 27 mei 2023
29 mei 2023
30 mei – 8 juli 2023
24 juni 2023
30 juni 2023
6 juli 2023
6 juli – 8 juli 2023
10 juli – 19 augustus 2023
11 juli 2023
17 juli – 20 juli 2023
21 juli 2023
15 augustus 2023
21 augustus – 16 september 2023
8 september 2023
14 september 2023
14 september – 16 september 2023
18 september – 23 september 2023
25 september 2023
30 september 2023
1 oktober 2023
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Introductiedagen
Plechtige opening academiejaar 2022-2023
Start academiejaar 2022-2023
12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
1 week inhaalactiviteiten
Kerstmis, Nieuwjaar en sluitingsdagen
2 weken kerstreces
4 weken eerstesemesterexamenperiode
1 week intersemestriële vakantie
12 uur: Deadline punteninvoer eerstesemesterexamenperiode
13.30 uur: Bekendmaking resultaten eerstesemesterexamenperiode (zie Oasis)
Feedback eerstesemesterexamenperiode (zie Ufora)
7 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
13.30 uur: Bekendmaking resultaten afstudeerjaar (masterproef en/of eerstesemestervakken)
Infodag bachelors on campus (met presentatie en beurs)
Dies Natalis
2 weken paasreces
Paasmaandag
5 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
Infodag bachelors on campus (met presentatie en beurs)
Dag van de Arbeid
O.L.H. Hemelvaart en brugdag
1 week inhaalactiviteiten
Pinkstermaandag
6 weken tweedesemesterexamenperiode
Bachelorbeurs (Ufo)
Deadline punteninvoer tweedesemesterexamenperiode
13.30 uur: Bekendmaking resultaten tweedesemesterexamenperiode (zie Oasis)
Feedback tweedesemesterexamenperiode (zie Ufora)
6 weken zomerreces
Feest Vlaamse Gemeenschap
Gentse Feesten
Nationale feestdag
O.L.V. Hemelvaart
4 weken tweedekansexamenperiode
Deadline punteninvoer tweedekansexamenperiode
13.30 uur: Bekendmaking resultaten tweedekansexamenperiode (zie Oasis)
Feedback tweedekansexamenperiode (zie Ufora)
1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
Start academiejaar 2023-2024
Plechtige proclamaties
Plechtige proclamaties
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14. Structuur academiejaar 2022-2023: Master BEC (modulair)
23 september 2022
26 september 2022
26 september – 9 november 2022
1 november 2022
2 november 2022
10 november 2022 – 12 november 2022
11 november 2022
14 november 2022 – 23 december 2022
25 november 2022
25 december 2022 – 1 januari 2023
26 december 2022 – 7 januari 2023
9 januari – 4 februari 2023
20 januari 2023
6 februari – 11 februari 2023
13 februari – 31 maart 2023
24 maart 2023
3 april – 15 april 2023
10 april 2023
17 april 2022 – 26 mei 2023
21 april 2023
1 mei 2023
18 mei – 19 mei 2023
22 mei – 27 mei 2023
29 mei 2023
30 mei – 8 juli 2023
6 juli 2023
10 juli – 19 augustus 2023
11 juli 2023
17 juli – 20 juli 2023
21 juli 2023
15 augustus 2023
21 augustus – 16 september 2023
18 september – 23 september 2023
30 september 2023
1 oktober 2023
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Plechtige opening academiejaar 2022-2023
Start academiejaar 2022-2023
7 weken onderwijs- en evaluatie-activiteiten (blok 1)
Allerheiligen
Allerzielen
Break met inbegrip van 11 november Wapenstilstand
Wapenstilstand
6 weken onderwijs-en evaluatie-activiteiten (blok 2)
Deadline feedback en puntenbekendmaking blok 1
Kerstmis, Nieuwjaar en sluitingsdagen
2 weken kerstreces
4 weken onderwijsactiviteit (masterproefvoorbereiding, stage als keuzevak, …)
Deadline feedback en puntenbekendmaking blok 2
1 week intersemestriële vakantie
7 weken onderwijsactiviteiten (blok 3)
Dies Natalis
2 weken paasreces
Paasmaandag
6 weken onderwijs-en evaluatie-activiteiten (blok 4)
Deadline feedback en puntenbekendmaking blok 3
Dag van de Arbeid
O.L.H. Hemelvaart en brugdag
1 week inhaalactiviteiten
Pinkstermaandag
6 weken onderwijs- en evaluatie-activiteiten (masterproefverdediging, stage als keuzevak, …)
Feedback en puntenbekendmaking blok 4
6 weken zomerreces
Feest Vlaamse Gemeenschap
Gentse Feesten
Nationale feestdag
O.L.V. Hemelvaart
4 weken tweedekansexamenperiode
1 week feedback tweedekansexamenperiode
Plechtige proclamaties
Plechtige proclamaties
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