Academiejaar 2022-2023
BENUTTING VAN TWEEDE EXAMENKANS ONDANKS DELIBERATIE
Naam : ......................................................................................
Voornaam : ................................................................................
Studentennummer : ...........................................................................
Correspondentieadres tijdens de examenperiode indien afwijkend van thuisadres :
..................................................................................................
..................................................................................................
GSM nummer : ...................................................................................
Op grond van artikel 55 §2 van het Onderwijs- en Examenreglement 2022-2023
wens ik de tweede examenkans te benutten voor het volgend opleidingsonderdeel
met als verworven examencijfer :
1. Opleidingsonderdeel:
Examencijfer : …./21
Voor 1e Bachelor studenten: deze aanvraag gebeurt op EIGEN RISICO :
De laatst behaalde punten tellen mee (ook voor wie het vak herneemt via een ander type van
contract) voor het behalen van de graad van verdienste. Dit laatst behaalde resultaat heeft
dus een invloed op de graad van verdienste op het einde van de bachelor opleiding waarvoor
men nog niet geslaagd is. Voor het deliberatiepakket 1 echter blijft de student geslaagd
(onafhankelijk van de laatst behaalde punt).
Voor afgestudeerden in een bacheloropleiding, schakel- of
voorbereidingsprogramma, master-na-bacheloropleiding of master-namasteropleiding na toepassing van Art 71: het laatst behaalde resultaat heeft GEEN
invloed meer op het al dan niet slagen voor de opleiding noch op de graad van verdienste.
Indien men daarna een credit voor dit vak behaalt, kan men enkel nog een creditbewijs
hiervoor verkrijgen.
Studenten die wensen dat het examencijfer behaald in de tweedekansexamenperiode meetelt
voor het berekenen van de graad van verdienste bij het behalen van het diploma voor de
betrokken opleiding, dienen afstand te doen van de deliberatiebeslissing/diplomabeslissing
die in de eerstekansexamenperiode werd genomen. Ten aanzien van hen wordt vervolgens
een nieuwe positieve deliberatiebeslissing / diplomabeslissing genomen in de
tweedekansexamenperiode die in de plaats komt van de beslissing die in de
eerstekansexamenperiode werd genomen. Het laatst behaalde examencijfer wordt in dat
geval mee in rekening gebracht voor het bepalen van de graad van verdienste en wordt op
het diplomasupplement vermeld. De student die hiervan gebruik wenst te maken dient dit te
melden aan het examensecretariaat voor de start van de tweedekansexamenperiode.
Datum: .......................................................................................
Handtekening: .............................................................................
Dit formulier terugzenden naar FSA Recht en Criminologie, Zuidvleugel, lokaal
100.033, Voldersstraat 3, 9000 Gent
Uiterlijk op 15 juli 2023 (voor afleggen examen in het academiejaar 2022-2023)
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