HOE TE REGISTREREN VOOR DE MONDELINGE EXAMENS

Ga naar het bestand waarin je alle links vindt naar de afsprakentools op pointcarré (per vak
een link). Klik op dan op de link voor het vak waarvoor je je wenst te registreren.
Je ziet nu een overzicht van alle mogelijke momenten waarop er een mondeling examen
wordt georganiseerd voor dit vak.
Tip! Er staat bovenaan deze excel een filter waar je de vakken kan af en/of aanvinken
die voor jou van toepassing zijn.

Kijk goed naar de afsprakenpagina deze kan meerdere pagina’s omvatten zie afbeelding
hieronder (rode circel).
Klik op het symbool in de kolom "Acties" om je te registreren op het gewenste tijdslot
(rode pijl).

Het bericht “Je maakt hiermee een definitieve afspraak, deze kan later niet
verwijderd worden” verschijnt. Klik op OK om te bevestigen, op CANCEL om een
andere afspraak te maken.

Als de afspraak succesvol is zal je naam en een groen vinkje verschijnen.
Deze afspraak kan je ook wijzigen of verwijderen.
Neem best een printscreen om achteraf problemen te vermijden, we zullen je enkel
terugplaatsen op een vol slot wanneer je kan bewijzen dat je daar effectief
geregistreerd stond!

Indien je problemen ondervindt bij het opstellen van je examenrooster kunnen de
medewerkers van de faculteit je hierbij helpen. Zij kunnen gemaakte afspraken
verplaatsen naar een andere datum. Dit is enkel mogelijk indien je al een reservatie
hebt gemaakt. Gelieve dus eerst te registreren voor al je examens (zelfs al komt de
datum slecht uit) en nadien contact op te nemen via faculteit.rechten@vub.ac.be
Zoals jullie ook in de aankondiging kunnen lezen over de registraties, het
secretariaat zal eerst alle problemen verzamelen en voorleggen aan de docent(en).
Verwacht dus zeker niet onmiddellijk een antwoord op uw vraag tot verplaatsing
aangezien het soms enige tijd kan duren voor er een concrete oplossing werd
gevonden vooral wanneer dit een combinatie is van verschillende vakken.

