FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN
Pleinlaan 2 – 1050 Brussel
Tel: +32 2 629.01
Fax: +32 2 629.28.59
e-mail: secr@ir.vub.ac.be

Voorbehouden faculteitssecretariaat

Binnengebracht op
Ontvangen door

Aanvraag tot vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties
ACADEMIEJAAR 2019-2020
1E SEMESTER = 15 OKT 2019
DEADLINE 2E SEMESTER = 15 FEB 2020

DEADLINE

Enkel volledige dossiers (volledig en correct ingevuld formulier en toe te voegen
documenten/bewijsstukken) worden ter advies aan de betrokken titularis
voorgelegd.
PERSOONSGEGEVENS
ROLNUMMER
NAAM
VOORNAAM
ADRES
STUDIERICHTING

Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

TELEFOONNUMMER
EMAILADRES
OPLEIDINGSONDERDEEL VUB WAARVOOR EEN VRIJSTELLING WORDT AANGEVRAAGD
OPLEIDINGSONDERDEEL
AANTAL SP
UREN HOC
UREN WPO
TITULARIS VUB
Het is verplicht het/de verworven credit(s) waarop u zich baseert om deze vrijstelling aan te vragen aan te duiden op uw
officieel studiecurriculum (bij voorkeur in fluokleur).

Op basis van bijgevoegde bewijsstukken/documenten:


Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een
vrijstelling wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk
vermeld), behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het
opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd



Een officiële korte beschrijving van voornoemd(e) opleidingsonderde(e)l(en) met de
gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal (= opleidingsonderdeelfiche van
overeenstemmend jaar behaalde credit)



Per opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd dient een apart document
te worden ingevuld.

U wordt via email op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Dit document dient te worden ingediend via stbfacir@vub.ac.be

VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE TITULARIS
OVERGEMAAKT AAN (NAAM)
OP DATUM VAN
ADVIES MBT VOLLEDIGE VRIJSTELLING

Niet gunstig

INDIEN ONGUNSTIG ADVIES
MOTIVATIE

te beperkte inhoudelijke overeenkomst

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING

Mogelijk

VRIJGESTELD ONDERDEEL
DATUM:

HANDTEKENING:

Na advies mag u het volledige dossier per interne post terugzenden naar het
faculteitssecretariaat IR
VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE DECAAN OF GEVOLMACHTIGDE
STUDENT WERD INGELICHT OP
HANDTEKENING
De vrijstelling is pas geldig na ondertekening door de
Decaan of gevolmachtigde.

INDIEN ONGUNSTIGE VRIJSTELLING
STUDENT WERD INGELICHT OP
HANDTEKENING
De vrijstelling is pas geldig na ondertekening door de
Decaan.

Dit document dient te worden ingediend via stbfacir@vub.ac.be

