EXAMENKALENDER 2017-2018
Zittijd eerste semester 2017-2018
NIET BRUFACE STUDENTEN
Zowel Nederlandstalige als Engelstalige programma’s,
voorbereidingsprogramma’s en schakelprogramma’s:

inclusief

verkorte

programma’s,

BA of Science in de ingenieurswetenschappen
BA of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
BA of Science in de industriële wetenschappen
MA of Science in de industriële Wetenschappen
MA of Science in de ingenieurswetenschappen fotonica
European MA of Science in Photonics
MA of Science in de ingenieurswetenschappen biomedische ingenieurstechnieken
MA of Science in Biomedical Engineering
MA of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
MA of Science in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
MA of Science in Physical Land Resources
MA of Science in Nuclear Engineering
Voorbereidingsprogramma’s
Schakelprogramma’s
Verkorte bachelorprogramma’s

Eerste examenperiode van de eerste zittijd 2017-2018
Examenperiode : MA 15/01/18-ZA 03/02/18 (05/02 – 10/02 = week voor deliberatie en proclamatie)


Inleveren thesis voor studenten die afstuderen na het 1ste semester
vóór MA 15/01 om 12u



Verdediging afstudeerwerken in de 3de week van de eerste examenperiode van de 1ste zittijd (week
29/01-02/02)



Invoeren van alle punten in CALI vóór WOE 07/02 om 16u



Deliberatie afstuderende studenten gehele master DO 08/02



Proclamatie afstuderende studenten gehele master (= online bekendmaking puntenblad en
proclamatiecode via Student Self Service) DO 08/02



Zitting Interne Beroepscommissie (IBC)
MA 19/02

Tweede examenperiode van de eerste zittijd 2017-2018
Examenperiode : MA 11/06/18 - ZA 30/06/18 (02/07 – 07/07 = week voor deliberatie en proclamatie)


Inleveren voorblad thesis vóór MA 04/06 om 12u



Inleveren thesis vóór MA 11/06 om 12u



Verdediging afstudeerwerken in de 3de week van de tweede examenperiode van de 1ste zittijd (week
25/06-29/06)



Invoeren van alle punten in CALI vóór VR 29/06 om 16u



Predeliberaties zullen plaatsvinden tijdens de dagen voorafgaand aan de deliberaties, in functie
van het programma



Deliberatie DO 05/07 om 16u (bacheloropleidingen en aansluitend masteropleidingen; inclusief
verkorte bachelors, voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s)



Proclamatie (= online bekendmaking van puntenblad en proclamatiecode via Student Self Service)
DO 05/07



Commissie Interne beroepen
VR 13/07
Tweede zittijd 2017-2018

Examenperiode : MA 20/08/18 - ZA 08/09/18 (10/09 – 15/09 = week voor deliberatie en proclamatie)


Inleveren voorblad thesis vóór MA 20/08 om 12u



Inleveren masterthesis vóór MA 27/08 om 12u



Verdediging afstudeerwerken in de 3de week van tweede zittijd (week 03/09 – 07/09)



Invoeren van alle punten in CALI vóór VR 07/09 om 16u



Predeliberaties zullen plaatsvinden tijdens de dagen voorafgaand aan de deliberaties, in functie
van het programma



Deliberatie DO 13/09 om 16u (bacheloropleidingen en aansluitend masteropleidingen; inclusief
verkorte bachelors, voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s)



Proclamatie (= online bekendmaking van puntenblad en proclamatiecode via Student Self Service)
DO 13/09



Zitting Interne Beroepscommissie (IBC)
MA 24/09 (voor- en namiddag) en DI 25/09 (enkel voormiddag)

