Academiejaar 2022-2023: deadlines
Bachelor en Master in de rechten en de Manama opleidingen
vr 23/09/2022
ma 26/09/2022
ma 26/09/2022 t/m za 17/12/2022
ma 19/12/2022 t/m vrij 24/12/2022
ma 26/12/2022 t/m za 07/01/2023
ma 09/01/2023 t/m za 04/02/2023

ma 06/02/2023 t/m za 11/02/2023
ma 13/02/2023 t/m za 01/04/2023
ma 03/04/2023 t/m za 15/04/2023
di 18/04/2023 t/m za 20/05/2023
ma 22/05/2023 t/m za 27/05/2023
ma 29/05/2023 t/m za 08/07/2023

ma 10/07/2023 t/m za 19/08/2023
ma 21/08/2023 t/m za 16/09/2023

ma 18/09/2023 t/m za 23/09/2023
ma 25/09/2023

plechtige opening academiejaar 2022-2023
start academiejaar 2022-2023
12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester
1 week inhaalactiviteiten
2 weken kerstreces
4 weken eerstesemesterexamenperiode, m.i.v.:
- voorbereiding op de examens
- deliberatie
- proclamaties t/m za 18/02/2023
1 week intersemestriële vakantie
7 weken onderwijsactiviteiten tweede semester, met inbegrip van feedback
eerstesemesterexamenperiode t/m 24/02/2023
2 weken paasreces
5 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
1 week inhaalactiviteiten
6 weken tweedesemesterexamenperiode, m.i.v.:
- voorbereiding op de examens
- deliberaties
- proclamaties t/m do 06/07/2023
- feedback tweedesemesterexamenperiode
6 weken zomerreces
4 weken tweedekansexamenperiode, met inbegrip van:
- deliberaties
- proclamaties
1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
start academiejaar 2023-2024

Onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst tijdens het kerstreces, de intersemestriële vakantie, het paasreces, het
zomerreces, de week van 19/09/2022 t/m 24/09/2022 en ook op volgende sluitingsdagen:
- Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
- Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
- Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
- Zondag 25 december 2022 t/m zondag 1 januari 2023 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde
verlofdagen)
- Vrijdag 24 maart 2023 (Dies Natalis)
- Maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
- Donderdag 18 mei 2023 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
- Vrijdag 19 mei 2023 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
- Maandag 29 juni 2023 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
- Dinsdag 11 juli 2023 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)
- Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag (wettelijke feestdag) en werkdagen Gentse Feesten (vast
opgelegde verlofdagen))
- Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
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Algemene belangrijke data:

INSCHRIJVINGEN
Voor nieuwe studenten: vanaf
01/08/2022 tem 30/09/2022!
Voor herinschrijvers: vanaf
07/07/2022 tem 30/09/2022
Vanaf 01/10/2022 tem 15/11/2022

Herinschrijven via http://oasis.ugent.be (indien 2e zit, vanaf 15/9/22)
Nieuwe studenten of onderbrekers: online via Oasis

Inschrijven mits toelating van de Curriculumcommissie
Nieuwe studenten of onderbrekers: voorinschrijving via http://oasis.ugent.be
in orde maken met motiverende aanvraag voor laattijdigheid
Studenten die vorig AJ ingeschreven waren: laattijdige aanvraag met
motivatie ingeven via http://oasis.ugent.be

Vanaf 15/11/2022 tem 28/02/2023
enkel voor 2e semester vakken

Voor nieuwe studenten: via Oasis (http://oasis.ugent.be).
in mededelingsveld: motivatie voor laattijdige inschrijving;
voor herinschrijvers: via http://oasis.ugent.be bij herinschrijven in
mededelingsveld motivatie ingeven voor laattijdige inschrijving

Vanaf 01/03/2023

Inschrijven is NIET MEER mogelijk

VERWELKOMING
NIEUWE STUDENTEN BACHELOROPLEIDING
START ACADEMIEJAAR
Week van 18/09/2022
Maandag 26/09/2022

Verwelkoming nieuwe studenten in de bacheloropleiding in de rechten
start academiejaar 2022-2023

VRIJSTELLINGEN, STUDIEDUURVERKORTING
WIJZIGEN CURRICULUM
Vanaf begin academiejaar tot
uiterlijk
07/10/2022 (voor wijziging)
15/10/2022 (voor
vrijstellingen en STDVK)

Bij vragen of voor afspraak contacteer de trajectbegeleider/monitoraat. Meer info op:
http://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/monitoraat.htm
Deze wijzigingen aan een curriculum kunnen slechts eenmalig per semester
aangevraagd worden! (zie vademecum Rechten)

KEUZEVAKKEN
Opmerking: keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden uiterlijk op 7 oktober 2022! Ook keuzevakken
voor 2e semester maar deze kan men wel nog wijzigen tot na de start van het 2e semester (tem 24 februari 2023!)
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SAMENSTELLING VAN CURRICULUM
Bacheloropleiding Rechten (BaRe)
Vanaf begin academiejaar tot Meer info over samenstelling van curriculum in het kader van de programmahervorming
uiterlijk
(zie facultaire website, alles voor studenten, GIT)
07/10/2022 om 17u
ENKEL voor studenten 3e jaar uit het 3-jarig Modeltraject Bachelor in de rechten:
mededelen van 1 keuzevak (voor minstens 3 stp):
• opleidingsspecifieke keuzevakken (zie studiegids) via http://oasis.ugent.be
• Voor ander keuzevak (buiten faculteit): elektronische toelating van lesgever
+ vermelding vak en vakcode + aantal studiepunten + opleiding waarin vak
gedoceerd wordt per mail doorsturen naar fsa.rechten@ugent.be met
onderwerp ‘keuzevak BBRECH toestemming lesgever’ Voor keuzevakken op
de witte lijst is GEEN toelating van lesgever, noch bevestigingsmail vereist
Masteropleiding in de Rechten (MaRe)
Vanaf begin academiejaar tot Studenten 1e en 2e jaar uit het 2-jarig Modeltraject Master in de rechten
uiterlijk
via http://oasis.ugent.be
07/10/2022 om 17u
• Voor ander keuzevak (buiten faculteit): elektronische toelating van lesgever
+ vermelding vak en vakcode + aantal studiepunten + opleiding waarin vak
gedoceerd wordt per mail doorsturen naar fsa.rechten@ugent.be met
onderwerp ‘keuzevak BMRECH toestemming lesgever’
Master na Master opleiding (ManaMa)
Vanaf begin academiejaar tot Studenten ManaMa in het notariaat via http://oasis.ugent.be
uiterlijk
07/10/2022 om 17u
From beginning AY till
Students of Advanced Studies in Maritime Science via http://oasis.ugent.be
07/10/2022 at 5 pm
From beginning AY till
Students of Advances studies in International and Business Law, European Union Law
07/10/2022 at 5 pm
and International and European Law via http://oasis.ugent.be

VAARDIGHEDEN
Vanaf begin academiejaar
om 9u tot uiterlijk
28/09/2022 om 17u

Bacheloropleiding Rechten (Vaardigheden II en III)
Voorkeuren doorgeven voor Vaardigheden II of Vaardigheden III 1e semester
In Ufora ➔ cursussite Vaardigheden II of Vaardigheden III ➔ Overige Ufora tools ➔
Reservaties

Vanaf 6/10/2022 om 9u tem
14/10/2022 om 17u

Inschrijven bij bepaalde groep van toegekend vakgebied 1e semester
In Ufora ➔ cursussite Vaardigheden II of Vaardigheden III ➔ Groepen

Vanaf 12/12/22 om 9u tem
23/12/22 om 17u

Voorkeuren doorgeven voor Vaardigheden II of Vaardigheden III 2e semester
In Ufora ➔ cursussite Vaardigheden II of Vaardigheden III ➔ Overige Ufora tools ➔
Reservaties

Vanaf 14/02/2023 om 9u tem Inschrijven bij bepaalde groep van toegekend vakgebied 2e semester
17/02/23 om 17u
In Ufora ➔ cursussite Vaardigheden II of Vaardigheden III ➔ Groepen
Meer info over de Vaardigheden incl reglement:
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/reglementen/reglementrecht/aor-r

Master opleiding Rechten (Module I - vakken met gegarandeerde vaardighedencomponent)
Vakken met selectie
Tegen ten laatste 3/10/22 geven verantwoordelijke lesgevers een lijst van geselecteerde
Info via Ufora vaksites en/of
studenten door aan FSA. Zie afzonderlijke selectieprocedures van Moot Courts en Legal
master infosite met
Clinics op Ufora infosite Master in de rechten
vermelding van specifieke
selectieprocedure
Vakken zonder selectie
Inschrijven op basis van first come, first served principe via groepen op specifieke
Info op Ufora vaksites
Ufora vaksites
Inschrijven via Ufora groepen
01/10/22 om 9u tem
03/10/22 om 12u
Wetenschappelijke en
Inschrijven op basis van first come, first served principe via
professionele
https://www.law.ugent.be/fsa/reservatie-vaardigheden/
vaardigheden
05/10/22 om 20u30 tot
07/10/22 om 17u
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STAGE (onderdeel van Module I)
Bij start
academiejaar: inschrijven op
jobevents, stages en vacatures
BX 00003 waar alle informatie
zal verstrekt worden.
Oktober: infovergadering stage.

U kan vanaf eerste master een stage opnemen in uw mastercurriculum.
Het betreft een keuzevak uit module I (keuzevak met gegarandeerde
vaardighedencomponent)
U kan uit deze module slechts 1 opleidingsonderdeel kiezen. Stage vormt binnen deze
module een keuzevak van 6 studiepunten.
Kiest u voor een stage als keuzevak, dan begint uw zoektocht naar een stageplaats in
het eerste semester van uw eerste master. In het tweede semester van eerste master
wordt de nodige administratie in orde gebracht. De eigenlijke stage op de werkplaats
gaat dan door in de zomer of het najaar (juli-december). De afwerking van de stage als
keuzevak gebeurt in eerste en of tweede semester van uw tweede master
(feedbackgesprek, deelname aan intervisie + indienen juridisch werkstuk). De punten
voor dit keuzevak verwerft u dus in uw tweede master.
Tijdlijn:https://www.ugent.be/re/nl/voorstudenten/stage/stages_rechten/fomulieren_en_documenten/tijdlijn.pdf
Kiest u liever een ander keuzevak uit de betrokken module I, dan kan u toch een stage
volgen, maar dan op vrijwillige basis als aanvulling op uw mastercurriculum.
Er volgt dan alleen na de stage een feedbackgesprek met uw universitaire
stagebegeleider. De verplichting om deel te nemen aan een intervisie en het schrijven
van een juridisch werkstuk vallen dan weg.
Alle informatie over de stage vindt u op de stagewebsite:
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/stage/stages_rechten/voorstudenten.htm
Verdere informatie zal op UFORA via de extra curriculaire site jobevents, stages
en vacatures BX00003 meegedeeld worden.

BACHELORPROEF (3BaRe)
Reservatieprocedure
Vanaf 26/09/2022 om 9u tot
uiterlijk 17/10/2022 om 17u
Indiendatum
eerste zittijd:15/05/2023
om 17u
tweede zittijd: 16/08/2023
om 17u

Voorkeuren doorgeven In Ufora ➔ cursussite Juridisch schrijven ➔ Overige Ufora
tools ➔ Reservaties
De scriptie moet in pdf opgeladen worden op de Ufora cursussite (B001674) via de
tool masterproefindiening. Indien gevraagd, op papier afgeven bij vakgroep
secretariaat van de promotor.
Reglement: https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/reglementen/reglementrecht/aor-r

MASTERPROEF I B001676 (1MaRe)
Toewijzing van onderwerp en
promotor via
toewijzingsrondes in Plato
(1MaRe)

Masteropleiding in de Rechten (1MaRe)
Voor alle studenten die het vak Masterproef I in hun curriculum opnemen in de
Masteropleiding in de Rechten zal de toewijzing van onderwerp en promotor
verlopen via Plato in verschillende toewijzingsrondes. Meer info via bericht van
Prof. Kruithof op de Ufora infosite Master in de rechten en de Ufora vaksite B001676
of via het reglement
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/reglementen/reglementrecht/aor-r

Toewijzingsronde 1: begin AJ
tem 12/10/22
Toegewezen onderwerp:
maandag 17 oktober 2022

student kiest 10 onderwerpen in volgorde van voorkeur.

Toewijzingsronde 2 (indien
nog geen toegewezen
onderwerp/promotor):
vanaf 24 oktober 2022 (2
weken)
enzo

student kiest 10 onderwerpen uit de nog resterende onderwerpen/promotoren in
volgorde van voorkeur

Indien geen aanvaard masterproefonderwerp in Plato op 17/02/23 = kan geen credit
verwerven voor Masterproef I
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Indiendatum definitieve versie In pdf opladen op de Ufora cursussite Masterproef I via de tool Masterproefindiening
onderzoeksplan
EN in ePortfolio in Ufora.
eerste zittijd: 15/05/2023 om
Reglement: https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/fdo/reglementen/reglementrecht/aor-r
17u
tweede zittijd: 16/08/2023
om 17u

MASTERPROEF II (2MaRe)
Masteropleiding in de Rechten (2MaRe)
Definitieve Masterproeftitel (2MaRe)
Alle studenten registreren na overleg met hun promotor hun definitief
voor studenten die masterproef
goedgekeurde titel van hun masterproef in Oasis.
indienen
in eerste semester (afstuderen in
februari 2023)
uiterlijke registratie: 19/12/22 om 16u
in eerste zittijd
uiterlijke registratie: 15/5/2023 om 16u
in tweede zittijd
uiterlijke indiendatum: 16/08/2023 om 16u
Indiendatum
Voor studenten 2e Master in de Rechten: via Ufora cursussite Masterproef
eerste semester: 19/12/2022 om 17u (zie II via de tool masterproefindiening EN in ePortfolio in Ufora.
voorwaarde in het OER)
Op vraag van de promotor kunnen nog hard copies ingediend worden op het
eerste zittijd:
15/05/2023 om 17u
desbetreffende vakgroepsecretariaat.
tweede zittijd: 16/08/2023 om17u
Na deze indiendatum worden, behoudens bewezen overmacht met
voorafgaandelijk akkoord van promotor, betrokken OC voorzitter en
OD, geen elektronische uploads meer aanvaard
Reglement: https://www.ugent.be/re/nl/voorstudenten/fdo/reglementen/reglementrecht/aor-r

MASTERPROEF / MASTER DISSERTATION
Master na Masteropleiding (ManaMa)
Indienen van onderwerp met promotor
(MAnaMA Notariaat)
uiterlijk tegen 15/10/2022
Deadline final title master dissertation
(Msc Maritime Science)
until 30/11/2022

Voor studenten Master in het notariaat
via Rechten website ➔ Alles voor studenten ➔ Rechten ➔ FDO
➔Formulier Onderwijs➔ Formulier 'Onderwerp van de Masterproef'
ManaMa Notariaat
For students Msc Maritime Science
via website Faculty of Law➔ Alles voor studenten ➔ Rechten ➔ FDO
➔Formulier Onderwijs➔ Form 'Title Master dissertation’ MSc Maritime
Science
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Indiendatum ManaMa notariaat
eerste semester: 19/12/2022 om 17u (zie
voorwaarde in het OER)
eerste zittijd:
15/05/2023 om 17u
tweede zittijd: 16/08/2023 om 17u
Deadline upload master dissertation
Msc Maritime Science
1st semester: 19/12/2022 at 5pm (see
conditions on EEC)
First chance:
15/05/2023 at 5pm
Second chance: 16/08/2023 at 5pm
Deadline upload master dissertation
Master of Laws in International
Business Law, in International and
European Law and in European Union
Law
first semester: 19/12/2022 at 5pm
(see stipulations in EEC)
first chance:
15/05/2023 at 5pm
second chance: 16/08/2023 at 5pm

via Ufora cursussite Masterproef via de tool masterproefindiening.
Op vraag van de promotor kunnen nog hard copies ingediend worden op het
desbetreffende vakgroepsecretariaat.
Na deze indiendatum worden, behoudens bewezen overmacht met
voorafgaandelijk akkoord van promotor, betrokken OC voorzitter en
OD, geen elektronische uploads meer aanvaard.
via Ufora course site Master dissertation via the tool masterproefindiening.
Regulation on Ufora infosite

via Ufora course site Master dissertation via the tool masterproefindiening.
Regulation on Ufora infosite

JOBBEURS RECHTEN
Dinsdag 8 november 2022

Jobbeurs Rechten

JOBONTMOETINGSAVOND
wordt later meegedeeld via Ufora

Jobontmoetingsavond

2e kansexamenperiode
Vanaf 06/07/2023

Studenten die niet slagen in de 1e kansexamenperiode worden
automatisch ingeschreven voor de 2e kansexamenperiode (studenten die
niet wensen deel te nemen aan 2e kansexamenperiode worden verzocht
via Oasis aan te geven aan welke herexamens ze NIET zullen deelnemen)

ACADEMIEJAAR 2023-2024
ma 25/09/2023

start academiejaar 2023-2024
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