Administratieve kalender voor studenten
2017-2018
Wanneer?

Wat?

Hoe / waar?

Vanaf eerste infodag

Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar

Website Odisee Voorinschrijving + via
de dienst Studentenadministratie

23-24 juni

Bekendmaking resultaten tweede examenperiode 16-17

KU Loket - Studievoortgangsdossier

Vanaf bekendmaking
resultaten tweede
examenperiode

Herinschrijving nieuw academiejaar

KU Loket - Herinschrijving

11-12 september

Bekendmaking resultaten derde examenperiode 16-17

KU Loket - Studievoortgangsdossier

Vanaf bekendmaking
resultaten derde
examenperiode

Herinschrijving nieuw academiejaar

KU Loket - Herinschrijving

Studenten die geen tweede examenkans moeten / kunnen opnemen worden
via de Odisee-mail uitgenodigd om te herinschrijven.

Alle studenten die geen mail hebben gekregen na de tweede examenperiode,
worden via de Odisee-mail uitgenodigd om te herinschrijven.
Alle studenten zorgen ervoor dat ze heringeschreven zijn voor de start van het
academiejaar.

Vanaf 15 september

Individueel Studieprogramma (ISP) registreren (deadline 15 oktober)
Vanaf de goedkeuring van het ISP:
- worden de gegevens van alle studenten doorgegeven aan de Databank
Hoger Onderwijs met implicaties voor het leerkrediet, kinderbijslag en
studietoelage.
- krijgt de student een nieuw rekeningoverzicht met aanrekening van de
variabele kost van het studiegeld.
- heeft elke wijziging van het ISP implicaties voor de herberekening van het
studiegeld m.i.v. een nieuw rekeningoverzicht.
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KU Loket – Individueel
Studieprogramma (ISP)
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2017-2018
25 september

Start academiejaar

25 september

Vanaf nu wordt bij uitschrijving volgend studiegeld aangerekend:

(of datum van inschrijving)

-

11 oktober

Uiterste datum om in te schrijven

de vaste kost

Vanaf 12 oktober worden (her)inschrijvingen ‘laattijdig’, d.w.z. zij kunnen om
didactische redenen worden geweigerd door de studiegebieddirecteur.

Website Odisee Voorinschrijving + via
de dienst Studentenadministratie

Gesprek met studietrajectbegeleider is verplicht.
11 oktober

Uiterste datum aanvragen opheffing van een weigering (OER – art. 34)
Studenten die omwille van studievoortgangsbewakingsmaatregelen niet meer
opnieuw mogen inschrijven kunnen wegens overmacht een opheffing van de
weigering aanvragen.

15 oktober

Uiterste datum indienen ISP
Studenten die laattijdig inschrijven kunnen hun ISP doorsturen tot 7
kalenderdagen na inschrijving.

15 oktober

Uiterste datum voor het aanvragen van vrijstellingen EVK/EVC
Voor opleidingsonderdelen die starten in het tweede semester kan een
aanvraag nog worden aanvaard tot uiterlijk 21 februari.

Via gemotiveerd verzoek per brief
aan de studiegebieddirecteur

KU Loket – Individueel
Studieprogramma (ISP)

KU Loket – Individueel
Studieprogramma (ISP)

15 oktober

Uiterste datum aanvraag traject met afwijking op de regels m.b.t. het ISP
(OER – art. 22)

Via de trajectbegeleider

15 oktober

Uiterste datum aanvragen examenwissels (OER – art 46 + art 51)

Via de trajectbegeleider

15 oktober

Uiterste datum indienen aanvraag tot afstuderen in februari (OER – art. 48).

Via de trajectbegeleider
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23 oktober

Vanaf nu wordt bij uitschrijving volgend studiegeld aangerekend:

(of 4 weken na inschrijving)

-

1 november

Vanaf nu wordt de kinderbijslag geschorst van studenten die nog niet
(her)ingeschreven zijn in het academiejaar (en die nog recht hebben op
kinderbijslag)

20 november

Vanaf nu wordt bij uitschrijving volgend studiegeld aangerekend:

(of 8 weken na inschrijving)

-

1 december

Vanaf nu krijgt een student geen leerkrediet meer terug als hij uitschrijft
voor een opleidingsonderdeel dat gestart is in het eerste semester

de vaste kost
de variabele kost voor de helft van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het eerste semester

de vaste kost
de variabele kost voor het geheel van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het eerste semester

Uitz. Generatiestudenten die uitschrijven voor 20 december en opnieuw
herinschrijven in een andere instelling, krijgen tot 15 maart nog een deel van
de studiepunten leerkrediet terug.
1 december

Uiterste datum indienen aanvragen examenspreiding door studenten met
bijzonder statuut (OER – art. 50)

Via de ombuds

4 december

Examenkaart voor de eerste examenperiode beschikbaar

KU Loket – Individueel examenrooster
(IER)

2 en 3 februari

Bekendmaking resultaten eerste examenperiode 17-18

KU Loket - Studievoortgangsdossier

5 februari

Start 2de semester
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5 februari -21 februari

Mogelijkheid voor alle studenten om wijzigingen aan opleidingsonderdelen
van het tweede semester in het ISP door te voeren

KU Loket – Individueel
Studieprogramma (ISP)

Vanaf de goedkeuring van het ISP:
- worden de gegevens van alle studenten doorgegeven aan de Databank
Hoger Onderwijs met implicaties voor het leerkrediet, kinderbijslag en
studietoelage.
- krijgt de student een nieuw rekeningoverzicht met aanrekening van de
variabele kost van het studiegeld.
- heeft elke wijziging van het ISP implicaties voor de herberekening van
het studiegeld m.i.v. een nieuw rekeningoverzicht.
21 februari

Uiterste datum indienen ISP

21 februari

Uiterste datum voor het aanvragen van vrijstellingen EVK/EVC voor
opleidingsonderdelen die starten in het tweede semester

21 februari

Enkel voor afstudeerders:
Uiterste datum aanvragen examenwissels (OER – art. 45)

5 maart
(of 4 weken na inschrijving)

Vanaf nu wordt aan de student die uitschrijft volgend studiegeld
aangerekend:
-

15 maart

de vaste kost
de variabele kost voor het geheel van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het eerste semester
de variabele kost voor de helft van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het tweede semester

Vanaf nu krijgt een student geen leerkrediet meer terug als hij uitschrijft
voor een opleidingsonderdeel dat is gestart in het tweede semester
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Via de trajectbegeleider
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15 maart

Uiterste datum om in te schrijven voor het huidig academiejaar

Website Odisee Voorinschrijving + via
de dienst Studentenadministratie

29 maart

Examenkaart voor de tweede examenperiode beschikbaar

KU Loket – Individueel examenrooster
(IER)

Laatste dag voor
paasvakantie

Uiterste datum indienen aanvragen examenspreiding door studenten met
bijzonder statuut (OER – art. 50)

Via de ombuds

2 april

Vanaf nu wordt aan de student die uitschrijft het volledige studiegeld
aangerekend:

(of 8 weken na inschrijving)

-

de vaste kost
de variabele kost voor het geheel van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het eerste semester
de variabele kost voor het geheel van de studiepunten van de
opleidingsonderdelen die gestart zijn in het tweede semester

21-22 juni

Bekendmaking resultaten tweede examenperiode 17-18

KU Loket - Studievoortgangsdossier

Vanaf bekendmaking
resultaten tweede
examenperiode

Herinschrijven nieuw academiejaar

KU Loket - Herinschrijving

15 dagen na bekendmaking
resultaten tweede
examenperiode

Registreren toleranties

5 juli

Uiterste datum inschrijven voor de examens van de derde examenperiode

Studenten die geen tweede examenkans moeten / kunnen opnemen worden
via de Odisee-mail uitgenodigd om te herinschrijven.
KU Loket - Studievoortgangsdossier

Advies voor studenten die deelnemen aan de derde examenperiode: wacht je
resultaten van de derde examenperiode af alvorens beslissingen te nemen
over je toleranties.

Versie 04-07-2017
Gelieve eventuele opmerkingen te bezorgen aan sa@odisee.be

KU Loket - Studievoortgangsdossier
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6 juli

Examenkaart voor de derde examenperiode beschikbaar voor alle
studenten die tijdig zijn ingeschreven voor de derde examenperiode

KU Loket – Individueel examenrooster
(IER)

11 en 12 september

Bekendmaking resultaten derde examenperiode 17-18

KU Loket - Studievoortgangsdossier

15 dagen na bekendmaking
resultaten derde
examenperiode

Einddatum registreren toleranties (definitief opslaan) door studenten

KU Loket - Studievoortgangsdossier

De student verliest vanaf nu het recht op behoud van de tolerantie.

Opmerking:
Dit is een overzicht van de relevante data voor studenten met een diplomacontract die tijdig zijn ingeschreven.
Consulteer zeker ook het Onderwijs- en examenreglement voor andere categorieën studenten.
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