Beste student burgerlijk ingenieur,
Doorheen deze introductiedag zal je heel wat informatie krijgen over de organisatie van het academiejaar, de
diensten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) en de verschillende
studentenverenigingen die er actief zijn.
Tegelijk brengt deze introductiedag je al een eerste keer in contact met je toekomstige medestudenten. Zij
vatten net als jij een volledig nieuw hoofdstuk aan en zijn vandaag net zo benieuwd wat de komende jaren
allemaal zullen brengen. Leg dus zeker al enkele eerste contacten: ongetwijfeld liggen hier heel wat nieuwe
vriendschappen voor het rapen!
Opdat je je niet nodeloos zou hoeven toeleggen op het nemen van keurige notities, vat dit bundeltje de
kerninfo alvast even voor je samen. Ideaal om achteraf nog eens rustig door te nemen en je vandaag bovenal
toe te kunnen leggen op de vele nieuwe gezichten die je pad zullen kruisen.
Van harte welkom aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
We wensen je alvast een boeiende en inspirerende eerste dag toe!
Het voltallige introductiedagteam
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Praktische organisatie academiejaar
Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren, zoals generatiestudenten,
schakelstudenten en nieuwe internationale studenten, krijgt onze extra aandacht en
zorg. Studenten in het eerste bachelorjaar zullen ingedeeld worden in kleinere
studiegroepen. Studenten binnen dezelfde studiegroep zullen vaker samen les krijgen.
Link: www.ugent.be/student/nl/wegwijs

ICT en online platformen
Om de toegang tot haar toepassingen te beveiligen, gebruikt de UGent multifactorauthenticatie (MFA). Bij het
aanmelden geef je dus niet alleen je UGent-mailadres en wachtwoord in, maar ook een tweede factor, zoals
een sms-code of een verificatie via een app op je smartphone.

Ufora - online leeromgeving
Hier vind je informatie en studiemateriaal met betrekking tot je opleiding en kan je met
de lesgevers en je medestudenten communiceren. Je kan inloggen met je UGentaccount en wachtwoord.
Link: ufora.ugent.be

Oasis - administratieve omgeving
Hier staan je administratieve gegevens verzameld. Je kan inloggen met je UGentaccount en wachtwoord. Je kan er je vakkenpakket zien voor dit academiejaar, je
vakkenpakket (curriculum) goedkeuren, je persoonlijke lesrooster bekijken onder 'Mijn
Kalender’, een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut aanvragen en een aantal
attesten downloaden (inschrijvingsbewijs, attest voor NMBS...).
Link: oasis.ugent.be

UGent e-mail
Alle officiële communicatie (met professoren, de studentenadministratie, studie- en
trajectbegeleiding…) over jouw curriculum, deadlines en andere belangrijke zaken
verloopt via dit e-mailadres.
Link: owa.ugent.be
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Studiekiezer – algemene lesroosters
Alle algemene lesroosters staan in de Studiekiezer. Kies je opleiding, navigeer naar
‘Programma' en klik op ‘Lesrooster 1ste semester’ of ‘Lesrooster 2de semester’. Je
individuele lesrooster kan je raadplegen in Oasis. De algemene academische kalender
van de UGent vind je op www.ugent.be/student/nl/studeren/kalender
Link: studiekiezer.ugent.be

Facultaire studentenadministratie (FSA) en studietrajectbegeleiding (STB)
Studeren in het hoger onderwijs betekent flexibiliteit maar ook
verantwoordelijk zijn voor je eigen traject. De facultaire
studentenadministratie is een eerste aanspreekpunt voor
studenten. Je kan er terecht met vragen over het les- en
examenrooster, voor de registratie van afwezigheden, om attesten
STB
FSA
op te vragen, enz. Ben je nog niet helemaal thuis in zaken zoals
studiepunten, een individueel traject, studievoortgang, enz.? Dan zijn de trajectbegeleiders het ideale
aanspreekpunt.
•
•
•

Facultaire Studentenadministratie: fsa.ea@ugent.be
Trajectbegeleiding ingenieurswetenschappen(-architectuur): studietrajectir.ea@ugent.be
Trajectbegeleiding industriële wetenschappen: studietrajecting.ea@ugent.be

Link FSA: www.ugent.be/ea/nl/faculteit/studentenadministratie
Link STB: www.ugent.be/ea/nl/diensten/studieondersteuning/trajectbegeleiding

Monitoraat
Vertrouwelijk, vlot toegankelijk en vrijblijvend aanspreekpunt voor
elke student! Algemeen en vakinhoudelijk, individueel en in groep.
Link: www.ugent.be/ea/nl/diensten/studieondersteuning
Link: ufora.ugent.be/d2l/home/70393
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Studentenkringen en studentenverenigingen
Aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur zijn verschillende studentenverenigingen actief:

VTK
De vereniging voor studenten in de ingenieurswetenschappen, de
Vlaamse Technische Kring (VTK), houdt zich bezig met het
verwelkomen en begeleiden van eerstejaarsstudenten aan de
faculteit. Daarnaast staat VTK in voor de ontspanning na de lessen
tijdens sportieve, culturele en feestelijke activiteiten, heeft de
vereniging haar eigen café, Delta, en neemt ze heel wat initiatieven op vlak van algemene vorming en
voorbereiding op het latere beroepsleven.
Link: vtk.ugent.be en www.facebook.com/VTK.Gent

FRiS
FRiS, is de raad van studentenvertegenwoordigers aan de Faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Hun doel is het creëren
van een aangename faculteit, waar elke student zich thuis voelt en
zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Zo hielden ze vorig jaar een
mobiliteitsenquête, waardoor de studenten nu gebruik kunnen
maken van een shuttle-bus tussen het station en campus Ardoyen. Bogen ze zich over thema’s zoals de knip na
het tweede jaar & de verplichte remediëring na de ijkingstoets en lesopnames. In hun maandelijkse Algemene
Vergadering zorgt FRIS ervoor dat elke student een stem heeft in de organisatie van onze faculteit.
Heb je ideeën om onze faculteit te verbeteren? Of wil je gewoon je stem laten horen? Kom dan gerust eens
langs! Al onze evenementen worden aangekondigd via onze sociale media, dus volg ons zeker om op de hoogte
te blijven!
Ook bij problemen kan je bij ons terecht, via onze sociale media, in het echt, of via mail (fris@ugent.be).
Link: fris.ugent.be en www.facebook.com/FEA.FRIS

IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
Ben jij geïnteresseerd om naast theoretische kennis ook praktische kennis te vergaren?
Daarenboven ook internationale ervaring op te doen? Dan kan IAESTE jou hierbij helpen!
Wij zijn een studentenorganisatie met een internationaal netwerk die het mogelijk
maakt om studenten een buitenlandse stage aan te bieden. Stuur ons gerust een
berichtje als je meer wilt weten.
Link: iaeste.be
8

BEST – Board of European Students of Technology
Wij zijn een organisatie voor en door studenten die hun soft skills willen ontwikkelen
via trainingen en praktische ervaringen. Wij bieden een zeer groot aanbod om
internationale contacten te leggen en in aanraking te komen met andere culturen. Onze
voornaamste activiteiten zijn de EBEC ingenieurswedstrijd, trainingen en onze Summer
Course.
Link: vtk.ugent.be/best

Notities
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Bingo
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Wel in je vel
Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk
je weg te vinden. Wist je dat je voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt –
wel ergens of bij iemand terechtkan? Blijf er dus niet alleen mee zitten.
Link: www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel

Internationalisering
Het International Relations Office is het startpunt voor studenten die een
internationale ervaring willen opdoen binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur. Zowel uitgaande als inkomende studenten kunnen hier een antwoord
krijgen op alle mogelijke vragen rond studie en onderzoek in het buitenland, Erasmus,
IAESTE-stages, administratie…
Link: www.ugent.be/ea/nl/faculteit/uitwisseling/iro.htm

Faculteitsbibliotheek
Werk je aan een project, een paper, een oefening of een ontwerp?
Je vindt alle informatie die je nodig hebt in de bibliotheek. De
Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
heeft een ruim aanbod gedrukte en digitale informatiebronnen, die
je kan raadplegen via de onlinecatalogus lib.ugent.be. Alle
praktische informatie over onze dienstverlening kan je nalezen op onze website.
TIP! Schrijf je in op onze Ufora-pagina en volg ons op Facebook. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten. In
het eerste semester staan demosessies op de kalender, waarbij we je aanleren hoe je bronnen kan terugvinden
en hoe je de databanken gebruikt.
Link: www.ugent.be/ea/nl/diensten/bibliotheek
Link: nl-nl.facebook.com/Bibliotheek.Architectuur.en.Stedenbouw.UGent
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Vervolledig de QR-code en ontmasker de spreker!

