CURSUSDIENST SCHOOL OF ARTS 2015-2016
We volgen min of meer dezelfde procedure als vorig academiejaar: dat wil zeggen dat docenten die
een cursus of handboek voor hun opleidingsonderdeel voorzien, dit via de cursusdienst (Katty
Lemahieu – studentenonthaal studentensecretariaat / Bijloke) dienen te doen.
Bestellen van cursussen:
Alle collega’s kunnen in principe een cursus indienen. Uiteraard dienen die collega’s waar in de
studiefiche naar een cursus wordt verwezen inderdaad een cursus in te dienen.
Procedure cursussen:
Om de cursus tijdig ter beschikking te hebben kan je de cursus in PDF-formaat aanleveren
ten laatste tegen 6 september bij katty.lemahieu@hogent.be. Volgende informatie moet
met de pdf doorgegeven worden:
1. Opleiding & Modeltraject (bv. 1e bachelor landschaps-en tuinarchitectuur)
2. Officiële benaming van het opleidingsonderdeel.
3. Officiële benaming van de partim/deelopleidingsonderdeel (indien van toepassing)
4. Naam Auteur.
5. Naam Lesgever (indien lesgever niet overeenkomt met auteur).
6. Aangeven of het om dezelfde cursus als vorig academiejaar gaat of niet.
7. Mag dit recto verso worden geprint of niet?

Mogen wij vragen al deze punten zeker door te geven? Dit vergemakkelijkt namelijk het aanmaken
van de cursus.
Studenten kunnen de cursus digitaal bestellen via standaardstudentshop.be en afhalen op onze
cursusdienst aan het studentensecretariaat Bijloke.
Cursussen voor het tweede semester kunnen nog tot en met december aangeleverd worden.
Bestellen handboeken:
De boekenverkoop gebeurt net zoals vorig jaar door Standaard Boekhandel.
Indien U gebruik wilt maken van een handboek, gelieve volgende info door te sturen:
1. Titel
2.

Ateur

3.

ISBN nr

Let wel: enkel die opleidingsonderdelen waarin in de studiefiche verwezen wordt naar een handboek
komen hiervoor in aanmerking. Weet daarbij dat cursussen gratis ter beschikking worden gesteld
aan de studenten; voor handboeken dienen studenten te betalen.
Ook in het academiejaar kunnen studenten cursussen gratis bestellen. De kost van deze cursussen is
immers omvat in het ateliergeld/studiogeld. Handboeken dienen studenten wel te betalen.

