HOGESCHOOL GENT — SCHOOL OF ARTS GENT
1ste zittijd – 2de examenperiode - mei/juni 2014 - academiejaar 2013 - 2014
ALGEMENE RICHTLIJNEN EN INFORMATIE

LAATSTE LESDAG
Academische Opleidingen: woensdag 30 april 2014
Professionele Opleidingen: vrijdag 23 mei 2014
EXAMENPERIODE
De volledige examenperiode omvat voorbereidingstijd, deliberaties, proclamaties en feedback.
Academische Opleidingen: van maandag 5 mei 2014 tot en met vrijdag 4 juli 2014
Professionele Opleidingen: van maandag 26 mei 2014 tot en met vrijdag 4 juli 2014
DE EXAMENROOSTERS
Het blijft noodzakelijk om de roosters en /of volgordelijsten regelmatig te controleren op aanpassingen.
Ze kunnen geraadpleegd worden via:
- opleidingen KASK:via de site http://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/kalenders-en-roosters of rechtstreeks via
http://webs.hogent.be/rrsch/examens/
- opleidingen CONS: via de site http://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/kalenders-en-roosters of rechtstreeks via
http://webs.hogent.be/muziek/.
Deze linken zijn ook voorzien in de algemene cursus “Dienst studentenaangelegenheden School of Arts” in de
leeromgeving “Chamilo”: https://chamilo.hogent.be.
EXAMENLIJSTEN EN CONTROLE CURRICULUM
Iedere student draagt de verantwoordelijk over de correctheid van zijn curriculum.
Hiertoe diende iedere student zijn inschrijvingsdocumenten en curriculum digitaal te bevestigen en/of te ondertekenen in
de module “E-postbus (bestanden van het studentensecretariaat)” in de applicatie: https://ibamaflex.hogent.be
Studenten die dit nog niet gedaan hebben, dienen dringend deze documenten digitaal te bevestigen en/of te ondertekenen.
De student draagt steeds de verantwoordelijkheid over de juistheid van zijn curriculum. Het loutere feit dat een student
heeft deelgenomen aan onderwijs- of evaluatiemomenten van een opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel
impliceert niet dat hij ervoor is ingeschreven.
Studenten wiens naam niet op de examenlijst van de docent staan, kunnen niet deelnemen aan het examen.
Docenten kunnen geen examenresultaten registreren van studenten die ontbreken op de examenlijst.
AANWEZIGHEID EN AFWEZIGHEID OP EXAMENS
Men is verplicht om aanwezig te zijn op het aanvangsuur van het examen, of op het uur vermeld op een volgordelijst.
Telkens bij het afleggen van een examen plaatst de student zijn handtekening op de examenlijst. Studenten met vrijstelling
moeten zich niet aanbieden op het examen en plaatsen hun handtekening niet.
De student moet de afwezigheid omwille van gegronde redenen of in geval van overmacht (bijv. ziekte) legitimeren door
middel van een attest. Enkel de melding ervan is geen erkenning als gewettigde afwezigheid. Alleen attesten gedateerd
uiterlijk op de 1ste dag van de ziekte worden aanvaard. Een post factum-attest wordt niet aanvaard. De student dient zijn
afwezigheid onmiddellijk te registeren en het attest dan op te laden via de module “Mijn afwezigheden” in Ibamaflex:
https://ibamaflex.hogent.be/Afwezigheden.
Bij een gewettigde afwezigheid kan er alleen voor theoretische examens in de mate van het mogelijke een inhaalexamen
worden gepland. De student dient hiertoe een formulier aan te vragen en in te dienen via patrick.dombrecht@hogent.be of
kan zich hiervoor aanmelden op het studentensecretariaat.
Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. In geval de student
wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders (vriend of familielid) wordt
binnengebracht.
INHAALEXAMENS
Er wordt een afzonderlijk rooster voorzien in de map van de “klassikale examenroosters” met de toegestane
inhaalexamens.
Studenten die gewettigd afwezig waren tijdens de examenperiode van januari, kunnen een aanvraag indienen om die
examens af te leggen in deze 2de examenperiode. De aanvraag moet ingediend worden op het examensecretariaat uiterlijk:
woensdag 30 april 2014 voor de Academische Opleidingen en vrijdag 23 mei 2014 voor de Professionele Opleidingen.

NALEVEN VAN DE EXAMENREGELING
Examinatoren en studenten dienen zich strikt te houden aan de examenregeling zoals gepland op de examenroosters.
Studenten moeten hun examens afleggen met het studiejaar of groep waarvoor ze zijn ingeschreven. Wanneer er een
volgorde wordt opgegeven, moet deze strikt worden gevolgd, onderling wisselen is niet toegestaan. Alle afwijkingen of
uitzonderingen verlopen via het examensecretariaat en worden in een register genoteerd. Niemand mag op eigen houtje
zaken regelen.
STUDENTEN DIE VAKKEN VOLGEN IN ANDERE STUDIEJAREN
Dergelijke studenten volgen ook strikt de uitgewerkte examenregeling van hun opleiding/afstudeerrichting. Indien er
overlappingen zouden zijn tussen mondelinge en schriftelijke examens, kan een schriftelijk examen eventueel met een
andere groep worden afgelegd. Eventuele afwijkingen steeds moeten worden aangevraagd via het examensecretariaat en
niet via de docent.
Dergelijke voorstellen tot afwijking kunnen worden aangevraagd vóór de examenperiode via e-mail:
roger.roelens@hogent.be en voor de muziekopleidingen via: caroline.duprez@hogent.be.
HET EXAMENSECRETARIAAT
wordt waargenomen door Patrick Dombrecht in de Bijlokecampus:
tel. 09/266.08.90 of patrick.dombrecht@hogent.be
Studenten van de muziekopleidingen kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot Caroline Duprez
tel. 09/267.01.87 of caroline.duprez@hogent.be
Bij afwezigheid:
Roger Roelens: tel. 09/266.08.87 of roger.roelens@hogent.be
STUDIEBEGELEIDING (algemeen)
Algemeen gratis groen nummer tijdens de kantooruren: 0800/93.243 of studieadvies@hogent.be.
STUDIE- EN TRAJECTBEGELEIDING
Algemeen gratis groen nummer tijdens de kantooruren: 0800/93.243 of studieadvies@hogent.be.
- Studie- en trajectbegeleidster opleidingen Beeldende Kunsten, Landschaps- en tuinarchitectuur, Landschapsontwikkeling:
Annelies Vlaeminck tel. 09/267.01.85 of annelies.vlaeminck@hogent.be- Bijlokecampus lok.P1.013
- Studie- en trajectbegeleidster opleidingen Interieurvormgeving, Audiovisuele Kunsten, postgraduaat Tentoonstelling &
Beheer Actuele Kunst:
Femke Neels: tel. 09/267.01.83 femke.neels@hogent.be - Bijlokecampus lok.P1.013
- Studie- en trajectbegeleidster opleidingen Muziek, Specifieke Lerarenopleiding:
Karen Van Petegem: tel. 09/267.01.82 karen.vanpetegem@hogent.be - Bijlokecampus lok.P1.011
- Studie- en trajectbegeleider opleiding Drama:
Pascal Desimpelaere: tel. 09/267.01.67 pascal.desimpelaere@hogent.be - Bijlokecampus lok.P1.023
OMBUDSMAN
Marc Popelier: tel. 0473/97.79.39of marc.popelier@hogent.be
(Marc De Moor: tel. 0475/49.57.51 of marc.demoor@hogent.be)
CURSUSSEN
De student kan zijn cursussen bestellen via het tabblad “bestellen volgens jaarprogramma” in de applicatie:
https://cursusshop.hogent.be
De student ontvangt een e-mailbericht wanneer de bestelde cursussen kunnen worden afgehaald.
De cursussen kunnen afgehaald worden aan het afhaalpunt zoals vermeld in het e-mailbericht.
Opgelet! De school is tijdens vakantiedagen gesloten.
(zie jaarkalender: http://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/kalenders-en-roosters)
In de leeromgeving Chamilo is er via het tabblad “Algemene cursussen” in de cursus “Cursussen School of Arts” een
digitale versie van iedere cursus beschikbaar: https://ibamaflex.hogent.be
DE STUDIEFICHES
De “studiefiches” van dit academiejaar kunnen geraadpleegd worden via: http://ects.hogent.be
Handiger is om de eigen studiefiches te raadplegen via het tabblad “Onderwijs en “Curriculum” in de leeromgeving:
https://chamilo.hogent.be.
REGLEMENTERING:
De volledige reglementering kan geraadpleegd worden via deze link:
http://webs.hogent.be/~rr095/examens/reglementering

PROCLAMATIES
De proclamaties zijn bedoeld voor studenten die een diploma kunnen behalen.
Maandag 30 juni 2014 proclamatie en bekendmaking prijzen in de Concertzaal van het Muziekcentrum op de Bijlokesite
om 16.00u
3de bachelor Audiovisuele en Beeldende Kunst + Drama + Muziek
om 17.30u
3de bachelor Interieurvormgeving + Tuin- en Landschapsarchitectuur + Landschapsontwikkeling
met aansluitend eindejaarsreceptie in de Zwarte Zaal
om 19.00u
Master Audiovisuele en Beeldende Kunst+ Drama + Muziek + Lerarenopleidingen + Postgraduaat TeBeAc
met aansluitend eindejaarsreceptie in de Zwarte Zaal
DIGITALE BEKENDMAKING EXAMENRESULTATEN
De examenresultaten zullen op maandagavond 30 juni 2014 bekendgemaakt worden via https://ibamaflex.hogent.be.
vanaf 18.00u bacheloropleidingen
vanaf 20.00u masteropleidingen + Specifieke Lerarenopleiding + Postgraduaat TeBeAc
FEEDBACK = BESPREKING EXAMENRESULTATEN
Dinsdag 1 juli 2014
Aan de studenten wordt gevraagd om het rapport mee te brengen naar de feedback.
Er is geen feedback meer over opleidingsonderdelen die in de examenperiode van januari/februari 2014 werden afgerond.
Studenten die uitleg wensen bij hun examenresultaten en/of uitleg wensen over het examen in de 2de zittijd, dienen
aanwezig te zijn op het aanvangsuur van de feedback, tenzij er een praktische regeling werd medegedeeld door de docent.
Feedback voor ALLE studenten Interieurvormgeving:
- om 10u THEORIE in lokaal van de docent of in atelier R1.
- om 13u HOOFDATELIERS in de ateliers1bac R1 – 2bac R2 – 3bac R3. Een praktische regeling wordt mogelijks
medegedeeld door de docenten.
Studenten van het afstandsonderwijs die zich op die momenten niet kunnen vrijmaken, kunnen individueel met de
docenten afspreken voor feedback.
Feedback voor ALLE studenten Landschaps- en Tuinsarchitectuur + Landschapsontwikkeling:
om 10u in eigen lokalen - een praktische regeling wordt mogelijks medegedeeld door de docenten.
Feedback voor ALLE studenten AK-BK-DRAMA-LERA:
- om 10u THEORIE e.a. in de Zwarte Zaal.
- om 13u HOOFDATELIERS in eigen lokalen en een praktische regeling wordt mogelijks medegedeeld door de docenten.
Feedback voor studenten TeBeAc:
- om 10u in lokaal D14.
Feedback voor ALLE studenten Muziek:
- om 15u in de Zwarte Zaal

