RICHTLIJNEN BIJ HET INSCHRIJVEN VOOR DE OEFENINGENSESSIES VIA UFORA
Bij de keuze van momenten om de groepen van de oefeningen open te stellen houden we zoveel mogelijk rekening met jullie lesvrije momenten. Wij
kunnen echter geen rekening houden met studenten die een specifiek GIT-traject volgen en misschien moeilijker kunnen inschrijven op de voorziene
momenten.
Indien binnen eenzelfde studiejaar voor oefeningen van meerdere vakken moet worden ingeschreven, dan hebben we de inschrijvingen op verschillende
momenten ingepland. Op die manier kan je je voorkeuren beter op elkaar afstemmen.
1. Raadpleeg steeds eerst het lessenrooster om na te kijken welke groepen van toepassing zijn voor jou. Niet alle groepen zijn te volgen door alle
studenten. Kijk in je rooster wat voor jou persoonlijk kan binnen de andere lessen die je hebt. De actuele lessenroosters vind je online via Oasis of
via de studiegids. Zeker studenten met meerdere practica in hun studiejaar moeten goed nagaan welke practica wel en niet kunnen gevolgd
worden. Noteer per vak verschillende groepsnummers die voor jou mogelijk zijn, want sommige groepen raken snel volzet.
2. De inschrijvingen in de groepen gebeuren via de cursussite in Ufora. Vragen of problemen bij de inschrijvingen worden opgevolgd door de
betrokken lesgever of zijn/haar assistent. Neem hiervoor dus met hen zelf contact op. Je ziet de cursussite van een vak pas in Ufora als je effectief
bent ingeschreven voor dat vak in Oasis! Schrijf je dus zo snel mogelijk in via Oasis voor het nieuwe academiejaar, en stel jouw curriculum samen,
dan ben je automatisch ingeschreven voor je vakken in Ufora.
3. De groepen worden geopend STIPT op het tijdstip vermeld in onderstaand overzicht.
4. Om in te schrijven in de groepen via Ufora kan je in elke faculteit terecht in een PC-klas. Je kan ook je eigen laptop gebruiken of via je smartphone
inloggen op Ufora. Zorg dat je wifi- of internetverbinding hebt om in te loggen.

! Van vakken die niet vermeld worden op het overzicht bij de richtlijnen, zal door de lesgever zelf gecommuniceerd worden hoe de inschrijvingen voor
oefeningensessies zullen gebeuren.
! Studenten met het statuut als werkstudent mogen op voorhand (dus vóór het activeren van de inschrijving van de groepen) hun voorkeur doorgeven aan
de lesgever.
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Overzicht inschrijvingen groepen 2de semester AJ 2021-2022 (pedagogische wetenschappen)

studiejaar

vakcode

e

3 BA klinische
orthopedagogiek
3e BA klinische
orthopedagogiek
SP klinische ortho

studiejaar
1e MA klinische
orthopedagogiek
3e BA onderwijs
Eduma
1e MA klinische
orthopedagogiek
1e MA klinische
orthopedagogiek
Eduma ped. wet.

H000015

H001529

vakcode

H000124

opleidingsonderdeel
Klinischpsychologische
vaardigheden en
diagnostiek
Ontwikkelings- en
gedragsstoornissen:
psychologische
diagnostiek

lesgever

aantal
practica/werkcollege
groepen

Laura Sels

4

Roeljan
Wiersema

opleidingsonderdeel

lesgever

Leerstoornissen

Annemie
Desoete

7

H000406

Ontwikkelings- en
gedragsstoornissen:
psychologische
interventies

Roeljan
Wiersema

H002205

Middelenmisbruik:
preventie en
behandeling

Wouter
Vanderplasschen

1

ste

theorieles

oefeningen
vanaf

inschrijvingen
groepen
vanaf
dinsdag
15/03/2022;
11u30 (meteen

dinsdag
15/03/2022;
9u

lesweek 8

maandag
14/03/2022;
16u

lesweek 7

dinsdag
15/03/2022;
15u30

oefeningen
vanaf

inschrijvingen
groepen vanaf

na 1ste les)

aantal
practica/werkcollege
groepen

1ste theorieles

6

dinsdag
15/02/2022;
8u30

lesweek 5

9

donderdag
17/02/2022;
16u

lesweek 4

5

woensdag
16/02/2022;
16u

dinsdag
15/02/2022;
13u (meteen na
1ste les)

lesweek 4

vrijdag
18/02/2022;
9u
woensdag
16/02/2022;
19u (meteen na
1ste les)

BA = bachelor, MA = master, SP = schakelprogramma, VP = voorbereidingsprogramma

