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WELKOM
Beste student
Van harte welkom aan onze faculteit Bio-ingenieurswetenschappen!
Je hebt ongetwijfeld zeer goed nagedacht over je keuze om industrieel ingenieur in een biogerelateerde wetenschap te worden. Samen met jou hoop ik dan ook dat dit een bijzonder
leerrijk avontuur zal worden. Voortgezette studies plaveien de weg voor de rest van je leven
en we zijn er zeker van dat die weg heel boeiend zal verlopen.
Uiteraard zullen alle medewerkers van de faculteit hun uiterste best doen om je te helpen
om van dit avontuur een succesverhaal te maken, maar aan de start van zo’n grote stap heeft
iedereen natuurlijk nog veel vragen. Deze folder biedt je alvast tal van praktische weetjes
over zaken zoals onze interne organisatie, welke studentenvoorzieningen er zijn en hoe je
aan de nodige informatie over lesroosters en -lokalen kan geraken. Ik kijk er alvast naar uit
je te ontmoeten in een les of bij de ene of andere activiteit!
Prof. dr. Els Van Damme
Decaan

DE FACULTEIT
Niet de grootste, maar misschien wel een van de meer complexe faculteiten van de Universiteit
Gent. Onze faculteit is verspreid over 3 campussen; 2 campussen in Gent (Campus Coupure
en Campus Schoonmeersen) en 1 campus in Kortrijk.
Op deze campussen bieden we verschillende opleidingen aan. Zowel Nederlandstalige
als Engelstalige, zowel opleidingen die leiden tot een ingenieurstitel (bio-ingenieur of
industrieel ingenieur) als masteropleidingen zonder bijkomende titel. Twee zaken hebben
alle opleidingen gemeenschappelijk: ze steunen op innoverend toegepast wetenschappelijk
onderzoek én hebben de levende materie als centraal thema, van duurzame productie en
verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen tot het beheer en de bescherming van
natuur, leefmilieu en mens.
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HOE BEREIK IK CAMPUS SCHOONMEERSEN?

MET HET OPENBAAR VERVOER
Adres van de campus als je met het openbaar vervoer komt: Voskenslaan 270, 9000 Gent.
De campus ligt op wandelafstand van station Gent Sint-Pieters en is dus vlot bereikbaar
Flanders Exp
met de trein, tram of bus.
MET DE FIETS
Adres van de campus als je met de fiets komt: Voskenslaan 270, 9000 Gent.
Bij de Fietsambassade kan je goedkoop een fiets huren voor een lange periode (zie p. 22).
MET DE WAGEN
Adres als je met de wagen komt: Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
Dat je als student met de wagen komt, raden we je af: de parking staat zeer snel vol.
Bovendien wil Gent net een autoluwe stad nastreven. Als duurzame faculteit moedigen we
je dan ook liever aan om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Studenten die
toch willen parkeren op Campus Schoonmeersen moeten een parkeervignet aanvragen via
www.hogent.be/parkeren.
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WEGWIJS OP CAMPUS SCHOONMEERSEN
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DE CODE GEKRAAKT
Elk lokaal heeft een code die verraadt waar je het lokaal kan vinden:
Gebouw C
C4.105
			
4: Vierde verdieping

C1.012

05: Lokaal nr 5

1: Aan de hoofdingang de lokalen rechts
12: Lokaal nr 12

0: Aan de hoofdingang de lokalen links
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WAAR EN WANNEER HEB IK LES?
LESROOSTER EN GROEPSINDELING
De data, tijdstippen en locaties van de
lessen vind je in het lesrooster. Er zijn twee
mogelijkheden om je lesrooster te bekijken:
1.
2.

Op oasis.ugent.be: je eigen,
gepersonaliseerde lesrooster. Hier zie je
ook in welke groep je zit.
Op studiekiezer.ugent.be: het algemene
lesrooster van je opleiding. Kies:
Opleiding - Programma.

Vragen over je lesrooster? Bekijk alle info op
ugent.be/bw - rechts bovenaan: INFO VOOR
‘studenten’ - Lessen en examens.

CAMPUS SCHOONMEERSEN
Je hebt voornamelijk les op Campus
Schoonmeersen, in de gebouwen B, C en P (zie
p. 4-5). Daarnaast heb je ook labo’s op campus
Coupure.
CAMPUS COUPURE
Campus Coupure is het hoofdadres van onze
faculteit. Het adres van deze campus is Coupure
Links 653, Gent.
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AFWEZIG
Afwezig tijdens lessen, practica of
oefeningen? Bekijk wat je moet doen
op ugent.be/bw - rechts bovenaan:
INFO VOOR ‘studenten’ - Lessen en
examens.

JAARPLANNER
De jaarplanner geeft je een
overzicht van de start en het
einde van het academiejaar,
vakanties, examenperiodes,
semesters, inhaalactiviteiten,
onderwijsactiviteiten en
feestdagen.
Je krijgt de jaarplanner op
de monitoraatssessies voor
eerstejaars.

WAAR HAAL IK MIJN CURSUSSEN?
Je proffen zullen aankondigen welk cursusmateriaal je voor hun vak nodig hebt en waar je
dit kan kopen.
Eerstejaarsstudent? Dan kan je sommige cursussen, handboeken, labojassen en -brillen
aankopen via de studentenvereniging LILA.

INFO VOOR STUDENTEN
Tip: op de website van de faculteit vind je alle info voor studenten gebundeld.
ugent.be/bw - rechts bovenaan: INFO VOOR ‘studenten’

VRAAG HET AAN SIMON!
SIMON staat voor studievaardigheden- en interessemonitor. Het test je persoonlijke
vaardigheden en slaagkansen voor je opleiding.
De UGent zet SIMON in om jou als nieuwe student bij de start van je opleiding een beeld te
geven van jouw persoonlijke startcompetenties.
De test is verplicht voor alle eerstejaarsstudenten. Je legt de test af via Ufora.
Een tijdje na het invullen krijg je een feedbackrapport. Je ziet daarin hoe je scoort op de
verschillende vaardigheden die nodig zijn om te slagen voor jouw opleiding.
Zijn er vaardigheden die je best nog wat bijspijkert? Je krijgt ook een overzicht van hoe je
jouw slaagkansen kan maximaliseren en via welke begeleidingsactiviteiten je dit kan doen.
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WANNEER HEB IK EXAMENS?
EXAMENROOSTER
Aan het begin van het academiejaar vind
je je voorlopige examenrooster terug op
oasis.ugent.be (Mijn kalender).
Wanneer kan je de definitieve roosters
verwachten?
• Eerste semester: begin december
• Tweede semester: eind maart
• Tweede zittijd: midden juli

ZIEK IN EXAMENPERIODE
Als je ziek bent tijdens een examen,
moet je dit melden aan de Facultaire
Studentenadministratie (FSA; zie p. 19).
Je moet hen ook een medisch attest bezorgen
dat bewijst dat je op de dag van het examen
ziek was.
Meer details op ugent.be/bw (rechts bovenaan
- INFO VOOR studenten - Lessen en examens).

BIJZONDER STATUUT
Heb je een bijzonder statuut omwille van een functiebeperking (zie p. 21) of ben je
topsporter, werkstudent, ...? Vergeet dan niet in Oasis je toegewezen faciliteiten te koppelen
per vak en per examenperiode: ugent.be/bw (rechts bovenaan - INFO VOOR ‘studenten’ studentenbegeleiding - trajectbegeleiding - bijzonder statuut).

UFORA & ATHENA
UFORA
Ufora is de elektronische leeromgeving
van de UGent waarop je informatie en
studiemateriaal kan vinden m.b.t. je
opleiding. Je kan er ook oefeningen maken
en met de lesgevers en je medestudenten
communiceren.
ufora.ugent.be

ATHENA
Op Athena kan je terecht om
allerlei software te gebruiken, zoals
woordenboeken, databanken of specifieke
computerprogramma’s. Je hoeft deze
software dus niet zelf aan te kopen of te
installeren op jouw eigen pc.
athena.ugent.be

E-MAIL
Je UGent-account geeft je toegang tot je UGent-mailbox. Alle e-mails van de UGent (financiële
berichten, berichten van professoren, faculteiten enz.) worden naar je persoonlijke UGent-emailadres verzonden. Het is dan ook van belang dat je die berichten geregeld leest en je
UGent-e-mailadres als communicatieadres gebruikt.
webmail.ugent.be
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STUDIEKIEZER
In de studiekiezer vind je nuttige info over de vakken die je volgt. Je vindt er voor elk vak
o.a. de begin- en eindcompetenties, de lesgever(s), het aantal studiepunten, het gebruikte
leermateriaal, de verdeling tussen praktijk en theorie en info over hoe je examencijfer
berekend wordt.
studiekiezer.ugent.be

OASIS
Oasis geeft een gedetailleerd overzicht van je inschrijvingen en biedt nog veel meer. Je kan
er je vakken voor dit academiejaar zien (je curriculum) en eventueel nog verder aanvullen
(houd hierbij rekening met eventuele deadlines!).
Je kan er ook attesten downloaden (bijvoorbeeld om een NMBS-schooltreinkaart aan te
vragen), adreswijzigingen doorgeven, privacy-instellingen wijzigen en faciliteiten aanvragen
voor een bijzonder statuut. Later in het academiejaar zal je na je examens hier ook je
resultaten kunnen raadplegen.
oasis.ugent.be

WIFI
Als student heb je toegang tot het wereldwijde draadloze netwerk Eduroam. Zo meld je je
hierop aan:
1. Kies het netwerk Eduroam
2. Vul je UGent-mailadres en wachtwoord in
3. Accepteer het certificaat
helpdesk.ugent.be/eduroam

SCHIJFRUIMTE
De UGent biedt je schijfruimte waarop je je bestanden kan opslaan en waar je vanuit het
UGent-netwerk en Athena steeds aan kan. Gebruik deze schijfruimte: er worden regelmatig
back-ups van gemaakt en het is veiliger dan een USB-stick. Hoe je die schijf gebruikt, vind je
op helpdesk.ugent.be/netdisk.
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CAMPUSKAART
Als student op de campus Schoonmeersen krijg je,
naast je studentenkaart van de Universiteit Gent, ook
een campuskaart.
Met die kaart kan je toegang krijgen tot bepaalde
deuren of parkings, kopies maken en betalen, van
het voordelige studententarief genieten in de
studentenrestaurants van de HOGENT of er je maaltijd
elektronisch betalen.
Je campuskaart opladen doe je op epurse.hogent.be.
ACTIVEREN
Activeer je campuskaart zo snel mogelijk (dit kan vanaf
één dag na ontvangst) aan de encoder in gebouw B, op
het gelijkvloers, bij de ingang van het restaurant.
Houd je kaart voor de encoder.
→ Groen licht? Activatie gelukt!
→ Rood licht? Meld je aan het onthaal van gebouw B.
UPDATEN
Je moet je kaart actief houden door hem om de 7
dagen te updaten bij een updater aan een deur.
→ Blauw licht? Je update is bezig.
→ Groen licht? Je hebt toegang tot de deur.
Een rood licht betekent niet noodzakelijk dat er iets
is misgegaan met de update, maar wijst er enkel op
dat je niet over de bevoegdheid beschikt om de deur
te openen.
VRAGEN?
Bij diefstal, verlies of problemen met de digitale
toegangscontrole mail je naar
toegangscontrole@hogent.be
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HONGERTJE?
Op Campus Schoonmeersen
In de resto’s B, C, D en P op
Campus Schoonmeersen
vind je snacks, broodjes en
warme maaltijden. Op vertoon
van je campuskaart eet je
goedkoper. Betaal cash of met je
campuskaart: opladen doe je op
epurse.hogent.be
Op andere campussen
In de UGent-resto’s op andere
campussen kan je betalen met je
studentenkaart.
Die laad je op via
epurse.ugent.be

BIBLIOTHEEK
Je kunt de UGent-collectie raadplegen via lib.ugent.be: daar vind je wetenschappelijke (e-)
tijdschriften, (e-)boeken, databanken, masterproeven, doctoraten enzovoort. Thuis of op je kot surf
je naar athena.ugent.be, kies in Athena een browser en surf in die browser naar lib.ugent.be. Of
maak met je mobiel toestel een VPN-verbinding. Zo kan je e-books en artikels online lezen uit alle
e-tijdschriften waar de UGent een abonnement op heeft. Je kunt zelfs scans van hoofdstukken uit
gedrukte boeken opvragen. Meer info over alle dienstverlening vind je op ugent.be/bw (DIENSTEN Faculteitsbibliotheek - Alles over de faculteitsbibliotheek).

FACULTEITSBIBLIOTHEEK
In de faculteitsbibliotheek op Campus Coupure kan je met je studentenkaart gratis boeken
raadplegen of ontlenen. Die vind je in blok A op het gelijkvloers. Voor alle vragen over bibliotheekgebruik
of de toegang tot onlinebronnen kan je hier terecht. De openingsuren en contactgegevens van de
bib vind je op ugent.be/bw (DIENSTEN - Faculteitsbibliotheek - Alles over de faculteitsbibliotheek).
Naast de bibliotheek, in de gang, kan je printen, kopiëren en scannen. Ook vanaf je eigen laptop
kan je afdrukken op deze printer: surf naar athena.ugent.be, open je document via een programma
in Athena (vb. Word, pdf-Reader of Verkenner) en kies als printer de ‘ricoh on pccounter’. Betalen doe
je met je studentenkaart. Je studentenkaart opladen kan op epurse.ugent.be.
Heb je vragen over het bibliotheekgebruik of over de toegang tot de onlinebronnen? Kom dan even
langs in de bib of mail naar bib.fbw@ugent.be.
BYB
In de ‘BYB’ of ‘Bytes and Books’ op campus Schoonmeersen in gebouw D kan je terecht om
te studeren. Net zoals thuis of op je kot kan je in de bib op campus Schoonmeersen alle UGente-bronnen raadplegen: surf naar athena.ugent.be, kies in Athena een browser en surf in die browser
naar lib.ugent.be.
De openingsuren van de BYB vind je op bib.hogent.be. In de BYB kan je ook printen, kopiëren en
scannen. Betalen doe je met je campuskaart. Je vindt er lockers en computers.
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RECHTEN EN PLICHTEN
ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT
Door je inschrijving verklaar je je akkoord met het onderwijs- en examenreglement (OER)
van de UGent. Elke faculteit heeft eigen regels en procedures: het facultair vademecum. Dat
is een aanvulling op het OER.
Je vindt het OER en het facultair vademecum op ugent.be/bw (rechts bovenaan INFO VOOR
‘studenten’ - Lessen en examens).
LEERKREDIET
Met het leerkrediet houdt de Vlaamse Overheid je volledige studieloopbaan bij aan de hand
van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven.
→ Bij je start in het hoger onderwijs krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten voor je
volledige studieloopbaan.
→ Bij elke inschrijving wordt het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft afgetrokken
van je leerkrediet.
→ Als je slaagt voor een vak (= credits behalen), wordt je leerkrediet terug aangevuld.
→ Als je niet slaagt voor een vak, ben je deze studiepunten kwijt in je leerkrediet.
→ Bonus: wanneer je bent ingeschreven met een diplomacontract, krijg je je eerste 60
credits die je in het hoger onderwijs behaald hebt, dubbel terug.
Bekijk enkele voorbeelden op ugent.be/leerkrediet.
Vragen hierover? Contacteer de trajectbegeleider (zie p. 16).
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STUDIEVOORTGANGSBEWAKING
De UGent heeft naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid ook eigen regels i.v.m.
studievoortgang. Daardoor kan je inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel of voor
een opleiding geweigerd worden als je niet voldoende slaagt.
Bindende voorwaarde
Als je voor minder dan de helft van de opgenomen studiepunten credits behaalt, zal 		
bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde opleiding een bindende voorwaarde 		
worden opgelegd.
Als je niet voldoet aan deze voorwaarde, mag je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.
Weigering
Vanaf je vierde inschrijving controleert de UGent welk studierendement je over de laatste
drie jaar hebt behaald:
→ bij een studierendement van minder dan 33% word je geweigerd voor alle opleidingen
aan de UGent.
Bekijk enkele voorbeelden op ugent.be/studievoortgang.
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WIE IS WIE?
DE DECAAN
Prof. dr. Els Van Damme staat aan het hoofd van onze faculteit.

DE ONDERWIJSDIRECTEUR
Prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele is bevoegd voor het
onderwijsbeleid aan onze faculteit.

FACULTAIRE STUDENTENADMINISTRATIE (FSA)
De facultaire studentenadministratie (Marijke Van
Depitte) is het contactpunt voor de administratie van je
opleiding. Je kan er terecht voor volgende zaken:
• Ziektebriefjes indienen
• Info over les- en examenroosters
• Diplomasupplementen en creditbewijzen
• Administratie van masterproef en stages
Bepaalde attesten zoals inschrijvingsattesten,
aanwezigheidsattesten, attesten van taalkennis, … kan
je zelf downloaden en printen via Oasis (zie p. 9).

Marijke Van Depitte [FSA]

Je vindt Marijke in lokaal C4.008.
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MONITORAAT
Het monitoraat verzorgt de studie- en trajectbegeleiding op de faculteit Bioingenieurswetenschappen en helpt je verder met vragen en problemen op vlak van
studieaanpak, studietraject, enzovoort.

Bieke Lybeer
(trajectbegeleider)

Janis Baeten
(studiebegeleider fysica)

VRAGEN? WIJ HELPEN!
Het monitoraat is het eerste aanspreekpunt voor
alle studenten van onze faculteit. Blijf niet met je
vragen zitten en vraag op tijd om hulp!
Onderzoek heeft aangetoond dat wie durft te
vragen, meer slaagkans heeft. Wees welkom!
Bekijk het aanbod, mail ons of maak een afspraak!
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Hilde Vernieuwe
(studiebegeleider wiskunde)

Marlies De Clercq
(studiebegeleider chemie)

Studiebegeleiding
De studiebegeleiders kunnen je helpen bij de overgang naar een opleiding
tot industrieel ingenieur. De studiebegeleiders geven infosessies over
studeervaardigheden en bieden vakinhoudelijke begeleiding in het eerste
bachelorjaar. Daarnaast kunnen ze je ook helpen zoeken naar oplossingen bij
concentratieproblemen, psychosociale problemen, faalangst, uitstelgedrag, ....
De studiebegeleiders zijn Hilde Vernieuwe (wiskunde), Janis Baeten (fysica)
en Marlies De Clercq (chemie). Je maakt een afspraak met hen via de
afsprakenkalender op ugent.be/bw - rechts bovenaan INFO VOOR ‘studenten’
- studentenbegeleiding.

Trajectbegeleiding
Tijdens je studietraject zal je regelmatig voor een aantal persoonlijke keuzes
komen te staan en zal je ook te maken krijgen met regelgeving en procedures:
welke afstudeerrichting, masteropleiding of keuzevakken kies ik? Zal ik van
opleiding veranderen of niet? Hoe vraag ik een vrijstelling aan? Ik heb een
bijzonder statuut, wat nu? Hoe stel ik een geïndividualiseerd traject samen?
Wat betekenen bindende voorwaarden?
In lokaal C4.008 kan je bij Bieke Lybeer terecht met alle vragen over jouw
studietraject. Je maakt een afspraak met haar via de afsprakenkalender op
ugent.be/bw - rechts bovenaan INFO VOOR ‘studenten’ - studentenbegeleiding.
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OMBUDSPERSONEN
De ombudspersonen geven raad en bemiddelen bij klachten in
verband met lessen, practica en examens.

Eerste ombudspersoon: prof. Jan Verwaeren, lokaal
A1.068 op Campus Coupure.

Tweede ombudspersoon: prof. Ingrid De Leyn
Lokaal C2.105 op Campus Schoonmeersen.

ONDERWIJSAANBOD EN KWALITEITSZORG
Op het einde van ieder semester kan je,
via onderwijsevaluatie, feedback geven over je docenten.

NAAR HET BUITENLAND
Tijdens je masteropleiding kan je op verschillende manieren een buitenlandse ervaring
opdoen (uitwisselingsprogramma’s, stage of masterproefonderzoek,...).
ugent.be/bw - rechts bovenaan INFO VOOR ‘studenten’ naar het buitenland.
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STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
De studentenvertegenwoordigers van onze faculteit verenigen hun krachten in
Stubio. Zij zijn de stem van de studenten in alle raden en commissies.
stubio.ugent.be

FACEBOOKGROEP
In Facebookgroepen per studiejaar biedt Stubio hulp bij je studies: samenvattingen, testen,
voorbeeldexamens, laboverslagen, hulp bij oefeningen, projecten, Ufora-mededelingen,…
Scan de code die voor jou van toepassing is om lid te worden van de juiste Facebookgroep!

1ste Bachelor Biowetenschappen
UGent 2022 - 2023

Schakeljaar Biowetenschappen
UGent 2022 - 2023
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STUDENTENVERENIGING
De studentenvereniging voor studenten
Biowetenschappen op Campus
Schoonmeersen is LILA.
Zij organiseren niet alleen feestjes en
cantussen maar ook de cursusverkoop.
studentenclublila.be
Zie je het liever internationaal? Dan kan je
aansluiten bij de International Association
of Students in Agricultural and Related
Sciences (IAAS) of de International Forestry
Students’ Association (IFSA).

20

NUTTIGE AANSPREEKPUNTEN
AFDELING STUDIEADVIES
Dit is het centrale aanspreekpunt van de Universiteit Gent voor informatie en advies
in verband met de diverse aspecten van de studieloopbaan zowel voor, tijdens als na
je studie. Als student kan je er terecht voor begeleiding bij specifieke studieproblemen
en persoonlijke of psychologische problemen. Als het afstuderen in zicht is, krijg je er
‘loopbaanadvies’: jobinformatie, vacatures, contacten met werkgevers enzovoort.
ugent.be/studieadvies

AANSPREEKPUNT STUDENT & FUNCTIEBEPERKING
Studenten met een functiebeperking die ondersteuning nodig hebben om hun studies
haalbaarder te maken, kunnen het bijzonder statuut aanvragen.
Een student met een functiebeperking is een student bij wie er een langdurige of blijvende
uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties: ontwikkelingsstoornis (zoals bv. dyslexie,
dyscalculie, ADHD, ASS), auditieve beperking, visuele beperking, motorische beperking,
psychiatrische beperking, chronische ziekte of andere beperking.
ugent.be/functiebeperking

MENTOR
Van wie kan je beter leren hoe het leven er op de UGent uitziet dan van een medestudent?
Wil je graag wegwijs gemaakt worden aan de faculteit? Krijg je graag tips rond
studieplanning en examens van een ervaren student? Vraag dan een mentor aan en
verhoog je slaagkansen!
ugent.be/mentoring

TAALBEGELEIDING EN -ADVIES
Vind je academisch schrijven niet zo eenvoudig? Klop dan aan bij de UGent-schrijfcentra. Zij
bieden je individuele ondersteuning. Taalonthaal is er voor academisch schrijfwerk in het
Nederlands; ©Enter voor Engelstalige schrijftaken.
ugent.be/taaladvies
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FIETSAMBASSADE
Studenten die zijn ingeschreven aan een Gentse universiteit of hogeschool kunnen tegen
een spotprijsje een fiets huren voor enkele maanden tot een jaar. Heb je een lekke band,
zijn je remmen stuk of heeft je fiets een ander probleem? Herstel je fiets in een van de
herstelplaatsen.
fietsambassade.gent
HUISVESTING
De universiteit beschikt over eenpersoonskamers en -studio’s en flats voor koppels. De homes
liggen verspreid over de stad. Alle woningen zijn bemeubeld en hebben internettoegang.
Als bewoner kan je vrij gebruik maken van de keukens, sanitaire voorzieningen,
ontspanningsruimtes, studeerruimtes, enzovoort. En dat allemaal tegen een scherpe prijs.
Alles is in de huurprijs inbegrepen: het gebruik van de nutsvoorzieningen, het onderhoud van
de gemeenschappelijke delen, herstellingen en de aanwezigheid van een permanentiedienst.
ugent.be/huisvesting
SPORT
Als student kan je terecht in het Gents Universitair Sportcomplex GUSB. Het aanbod is enorm:
je kan er zowel individuele sporten beoefenen als in groep en je kan je er zelfs inschrijven
voor lessenreeksen. Het sportcomplex bestaat uit een zwembad en instructiebad, 2 sauna’s,
3 polyvalente sportzalen, een zaal voor vechtsporten, 2 vergaderzalen en een cafetaria met
buitenterras.
ugent.be/sport
SOCIALE DIENST
Bij de sociale dienst kan je terecht voor informatie en advies over het studentenstatuut
(studietoelagen, kinderbijslag,...), voor een antwoord op je financiële vragen en met andere
zorgen.
ugent.be/socialedienst

JOBDIENST
De jobdienst informeert, adviseert en bemiddelt bij het zoeken naar een studentenjob, zowel
in de vakantie als tijdens het academiejaar, zowel voor jobs binnen de UGent als buiten de
UGent.
ugent.be/jobdienst
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STUDENTENARTSEN
Voor medische verzorging kan je terecht bij de studentenartsen. Dat zijn huisartsen die
vertrouwd zijn met het studentenpubliek. Iedere dag is er mogelijkheid tot consultatie. Als
je niet wil wachten, maak je best een afspraak. Ook ‘s nachts en in het weekend kan je een
arts met wachtdienst oproepen.
ugent.be/studentenartsen

START TO TALK
Start to talk is een warm project dat zich richt op het mentaal welzijn bij studenten. Het is
een project door studenten, voor studenten. In een praatgroep spreken studenten er met
elkaar over zaken waarmee ze het moeilijk hebben.
bemsa-gent.be/scoph/start-to-talk

STUDENTENPSYCHOLOGEN
Aan de UGent staan 5 psychologen ter beschikking om studenten te begeleiden die met hun
studies in de knoei zijn geraakt. Soms gaat het om verkeerde studiegewoonten, maar ook
persoonlijke problemen kunnen het studeren en het leven aan de universiteit bemoeilijken.
De studentenpsychologen kunnen je hierbij helpen.
ugent.be/studentenpsychologen
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