Praktisch reglement bij het verloop van examens in de opleidingen bachelor en master in de
biologie
1. Hulpmiddelen zijn niet toegelaten, tenzij expliciet anders gesteld (open-boek examens). Het
louter bij zich hebben van hulpmiddelen, zij het op papier, zij het via elektronische toestellen,
zij het op een andere manier (bv. oortjes) wordt automatisch beschouwd als fraude.
Áls het gebruik van een rekenmachine noodzakelijk is bij een examen, dan mogen zeker geen
programmeerbare rekenmachines gebruikt worden.
Studenten wordt aangeraden gsm’s, smartphones, smartwatches, iPods en dergelijke thuis te
laten. In elk geval dienen zij net zoals tassen, rugzakken, en jassen op een aangeduide plaats
in de examenzaal geplaatst te worden tijdens het examen, op risico van de student, en mogen
zich in geen geval in de onmiddellijke omgeving van de student bevinden tijdens het examen.
Indien dergelijk apparaat toch aangetroffen wordt bij de student (zelfs als dit niet aan staat)
dan wordt dit gelijkgesteld met fraude.
2. Enkel papier dat door de examinator verstrekt wordt is toegelaten, zowel voor net als voor klad.
Het is de examinator die bepaalt of er extra antwoordbladen of kladpapier mogen gevraagd
worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de student om aan te geven welke antwoordbladen als “net”
en als “klad” dienen beschouwd te worden.
Ten laatste aan het einde van het examen dienen alle uitgedeelde papieren, inclusief de
kladpapieren, ingeleverd te worden.
Examinatoren wordt aanbevolen geen volledig blanco papieren uit te delen, ook geen
kladpapier, maar die op een of andere manier te merken (bv. met stempel), zodat duidelijk is
dat het om uitgedeelde papieren gaat.
3. Studenten dienen zich te kunnen identificeren. In principe dienen zij een studentenkaart bij te
hebben en te tonen. Bij afwezigheid dient een foto-ID (identiteitskaart, paspoort) voorgelegd te
worden. Bij afwezigheid hiervan of indien er twijfel bestaat omtrent de juiste identiteit van de
persoon, kan deze niet deelnemen aan het examen. Examinatoren wordt aanbevolen om de
fotolijst op Oasis/Minerva af te drukken en bij zich te hebben tijdens het examen.
4. Er wordt aan de studenten aanbevolen om voor het begin van het examen het toilet te
bezoeken. Het onderbreken van het examen voor toiletbezoek is verboden tijdens de eerste
twee uur van het examen (behoudens medische redenen gestaafd door een verklaring van een
arts). Nadien kan de examinator de maatregelen nemen die hij/zij nodig acht om het risico op
fraude uit te schakelen.
5. Het is verboden om tijdens het examen te praten met medestudenten, of om luidop tegen
zichzelf te praten.
6. Personen die door de examinator aangeduid worden om toezicht te houden, dienen werkelijk
toezicht te houden. Het vooraan zitten en bezig zijn met literatuur of ander werk is niet
voldoende om als toezicht beschouwd te worden.
7. Bij vermoeden van fraude kan de examinator het examen stilleggen voor de betrokken student
of hem/haar voorzien van nieuwe blanco examenkopijen.
a. Indien fraude evident is moet het materiaal, eventuele bewijzen en de examenkopij
onmiddellijk in beslag genomen worden.
b. Wanneer er geen afdoende materieel bewijs is (zoals het bekijken van de examenkopij
van medestudenten of praten) krijgt de student eerst een waarschuwing en kan de
examinator beslissen om de student een andere examenplaats aan te duiden.
c. Een visuele inspectie van de omgeving is toegelaten (plaats waar student betrapt werd :
documenten, pennenzak,… op bureau/tafel, checken van toilet na verdacht lang wcbezoek,…).
Hij/zij verwittigt daarna de verantwoordelijke lesgever van het ondervraagde vak, en/of de
voorzitter van de Examencommissie die de procedure opstart zoals beschreven in artikel 78 van
het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de Universiteit Gent.
Voor de Bachelor en Masteropleiding Biologie:
prof. A.Verbeken: Examencommissievoorzitter
prof. T.Moens: Examencommissiesecretaris

