Beste student,
Je vertrekt dit jaar op uitwisseling, proficiat! Hopelijk heb je er al zin in.
Omdat je op uitwisseling gaat zal je vakkenregistratie er dit jaar iets anders uit
zien, we leggen je in deze e-mail kort uit wat je kan verwachten.
Je zal merken dat het niet mogelijk zal zijn om je vakken via SelfService zelf te
registreren, de vakken die je in uitwisseling neemt zullen namelijk voor je
geregistreerd worden.
Indien je in het 1ste semester op uitwisseling gaat: Je hoeft in het 1ste semester
dus geen vakken te registreren, aangezien de mobiliteit voor je wordt
geregistreerd. Zorg er wel voor dat je op tijd (her)ingeschreven bent! Vanaf
februari zal je dan op SelfService je 2de semester vakken kunnen registreren.
Indien je in het 2de semester op uitwisseling gaat: Het zal niet mogelijk zijn om
je 1ste semester vakken zelf te registreren. Neem hiervoor op tijd contact op
met je faculteit en laat hun weten voor welke vakken je ingeschreven moet
worden. Doe dit zeker voor de vakkenregistratie deadline, 15 oktober. In het 2de
semester zal je mobiliteit vanzelf geregistreerd worden.
Met vriendelijke groeten,
Het Exchange Team
----------Dear student,
You’re going on exchange this year, congratulations! We hope you’re looking
forward to it.
Because you’re going on exchange, your course registration will look slightly
different this year. In this email, we’ll briefly explain what you can expect.
You will notice that it will not be possible to register courses online through
SelfService, as your mobility will be registered for you.
If you are going on exchange during the 1st semester: You will not need to
register your first semester courses, as your mobility will be registered for you.
Just make sure you are (re-)enrolled on time! In February, you will be able to
register your second semester courses through SelfService again.
If you are going on exchange during the 2nd semester: It will not be possible for
you to register your first semester courses yourself. Contact your faculty soon to
let them know which courses they should register you for. Make sure to do this
before the course registration deadline, October 15.
In the second semester, your mobility will be registered for you.
With kind regards,
The Exchange Team

