TIJDSLIJN 2021-2022: deadlines voor OC-voorzitters
1 tot 31 oktober 2021:
Goedkeuren GIT en
keuzevakken (in OASIS)

september 2021
1 september 2021

Adviseren lesgeversvoorstellen 2021-2022 (lesgevers wachtlijst, late wissels)

15 september 2021

PGOP's en Manama’s: bijzonder studiegeld

in PLATO

oktober 2021
november 2021
Alle programmawijzigingen (incl. overgangsmaatregelen/gefaseerde invoer)
Aanbodsessies: nieuwe jaarvakken en semesterwijzigingen
Aanbodsessies: wijzigen onderwijstaal opleidingsonderdelen (50% grens niet overschrijden!)
Aanbodsessies: alternerende opleidingsonderdelen
Opleidingsfiches: wijzigen opleidingscompetenties
Volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen aanvragen (bij uitzondering)

1 november 2021

Toelatingsvoorwaarden ma’s (incl. horizontale instroom) en manama's
Aanvraag om bestaande opleidingen (Vlaamse instellingen) interuniversitair te maken
Wijzigen van Engelse vertaling van benaming ba’s of ma’s (incl. afstudeerrichtingen)
Bevriezen of ontdooien van ba’s of ma’s (incl. afstudeerrichtingen)
Opleidingsfiches: alternerend inrichten van opleidingen (enkel voor PGOP van OCingwMaFSE)
Nieuwe Summer Schools aanvragen (zie OER artikel 44§3 om reguliere opleidingsonderdelen als zomercursus in 2022-2023 aan te bieden)
PGOP: wijzigen benaming (en vertaling), afstudeerrichtingen of onderwijstaal
PGOP: afschaffen/bevriezen/ontdooien
PGOP: nieuwe postgraduaatsopleiding
PGOP: toelatingsvoorwaarden + creditcontractvoorwaarden
Universiteit Gent 'Geassocieerd partner' met gestructureerd aanbod bij Erasmus Mundusopleiding
Internationale masters: nieuwe opleidingen of verlengingen (vernieuwing consortiumagreement)

januari 2022
Indienen projectvoorstellen Onderwijsinnovatie 2022 (via vakgroepen of OC's)
Bekendmaking data (openbare) verdediging masterproef (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode) ten laatste 1 week vooraf

in PLATO

februari 2022
3 - 5 februari 2022
15 februari 2022
vóór 1 mei 2022: Onderhoud en goedkeuring
studiefiches, aanbodsessies en
competentiebijdragen AJ 2022-2023

1 tot 28 februari 2022: Goedkeuren
GIT en keuzevakken (in OASIS)

december 2021

Verdedigingen masterproeven (THESISJAAR/eerstesemesterexamenperiode)
voorstel studiegeld initiële opleidingen niet-EER voor 2022-2023 en rapportering besteding van het studiegeld
initiële opleidingen niet-EER studenten voor 2020-2021
Opleidingsfiches: afwijkingen academische kalender + pass/fail bij manama’s/PGOP

maart 2022
1 maart 2022
vanaf 15 maart 2022

Wijzigen van de onderwijstaal van ba's en ma's (incl. programmawijzigingen en overgangsmaatregelen)
+ eventuele aanvragen tot vrijstelling van equivalentievoorwaarde voor anderstalige ba's of ma's (2023-2024)
Goedkeuren masterproefonderwerpen (KIESJAAR, masterproef uit te voeren in 2022-2023)

in PLATO

april 2022
Indienen projectvoorstellen Onderwijsvernieuwende didactische apparatuur 2022 (via vakgroepen)
1 april 2022

Adviseren lesgeversvoorstellen 2022-2023 (eerste rondvraag/vakwissels, vacante vakken)

in PLATO

ten laatste 15 april 2022

Openstellen onderwerpen masterproef voor studenten (KIESJAAR, masterproef uit te voeren in 2022-2023)
Nieuwe ba's of ma's voor 2024-2025: oriënteringsgesprek met onderwijsdirecteur/KCO en DOWA

in PLATO

Adviseren gewijzigde studiefiches van de opleiding

in OASIS

mei 2022
1 mei 2022
juni 2022

1 juni 2022

Wijzigen eigenschappen van ba's of ma’s: aard (=opleidingstype), benaming, afstudeerrichtingen
(incl. programmawijzigingen en overgangsmaatregelen) (2023-2024)
Afschaffen van ba's, ma’s en afstudeerrichtingen (incl. programmawijzigingen en overgangsmaatregelen) (2023-2024)
Samenvoegen van ba's of ma's (binnen UGent) of instappen in andere opleiding (interuniversitair) (2023-2024)
Wijziging van onderwijstaal (en benaming) van manama's (2023-2024)
Opleidingsfiches: afwijkende taalvoorwaarden (2023-2024)

ten laatste 15 juni 2022
29 juni - 1 juli 2022

Bekendmaking toekenning onderwerpen masterproef (KIESJAAR, masterproef uit te voeren in 2022-2023)

in PLATO

Bekendmaking data (openbare) verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode) ten laatste 1 week vooraf

in PLATO

Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedesemesterexamenperiode)

juli 2022
augustus 2022
september 2022
1 september 2022
7 - 9 september 2022

Adviseren lesgeversvoorstellen 2022-2023 (tweede rondvraag/vakwissels, wachtlijst)
Bekendmaking data (openbare) verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode) ten laatste 1 week vooraf
Verdediging masterproef (DOEJAAR/tweedekansexamenperiode)

november 2022
(zie ook april 2022)

Nieuwe ba's of ma's (2024-2025): indiening definitief dossier macrodoelmatigheid (CHO) + Toets nieuwe opleiding (NVAO) + eventueel:
dossieraanvraag voor anderstalige opleiding en/of vrijstelling equivalentievoorwaarde

in PLATO
in PLATO

