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Tijdslijn

WERKINSTRUMENTEN ONDERWIJSBELEID EN
-KWALITEITSZORG
Het onderwijsbeleid staat beschreven in de facultaire monitor
en in de opleidingsmonitors. Tevens zijn de monitors
instrumenten ten behoeve van de kwaliteitszorg, en dus continu
in ontwikkeling. De monitors zijn opengesteld voor alle
personeelsleden van de faculteit. Hieronder vindt u de linken
naar elk van deze monitors:
−
−
−
−
−
−

Facultaire Monitor
Monitor Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
Monitor Master in de farmaceutische zorg
Monitor Master in de geneesmiddelenontwikkeling
Monitor Master in de industriële farmacie
Monitor Master in de klinische biologie

WERK¨PLEKKEN COMMISSIES
De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) en de
Opleidingscommissies (OC’s) gebruiken teamsites als
werkplekken voor de vergaderingen. Deze teamsites zijn
opengesteld voor de commissieleden en de lesgevers. Hieronder
vindt u de linken naar elk van deze teamsites:
−
−
−
−
−
−

Teamsite CKO
Teamsite OC Bachelor in de farmaceutische
wetenschappen
Teamsite OC Master in de farmaceutische zorg
Teamsite OC Master in de geneesmiddelenontwikkeling
Teamsite OC Master in de industriële farmacie
Teamsite OC Master in de klinische biologie

OFFICIELE VERSLAGEN
De verslagen van de CKO en de OC’s zijn voor alle
personeelsleden van de faculteit raadpleegbaar via
documentenbeheer.

ONDERWIJSPROFESSIONALISERING
Het UGent vormingsaanbod van diverse directies zijn terug te
vinden op het nieuwe UGent Training- en OntwikkelingsPlatform
(UTOP).

TOETSBELEID
Hieronder vindt u de linken naar de universiteitsbrede 17
toetsprincipes en naar het facultair toetsbeleid:
−
−

17 UGent toetsprincipes
Facultaire toetsvisie

TIJDSLIJN AJ 2021-2022
Enkele belangrijke data voor het studieaanbod 2022-2023::
−
−
−
−
−

Programmawijzigingen < 1 januari 2022
Onderwijstaal vakken < 1 januari 2022
Semestergegevens vakken < 1 januari 2022
Aanstelling lesgevers < 1 mei 2022
Studiefiches en competentiebijdragen < 1 juni 2022

WEBSITES
-

Onderwijstips.ugent.be
Oasis.ugent.be
Ugent.be/oer
Studiekiezer.ugent.be

CONTACT

Facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO)
De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) wordt
aangestuurd door de Onderwijsdirecteur en is het centraal
aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het
onderwijs. De dienst is opgedeeld in vier clusters die zich elk over
een deelaspect van het onderwijs buigen.

Contact:
- Onderwijsdirecteur: Prof. dr. apr. Serge Van Calenbergh
- Cluster Studentenadministratie: Tamara Nachtegael en Rita
Jacobs
- Cluster Kwaliteitszorg: Manon Uijttewaal en Els Vansteenkiste
- Cluster Monitoraat: Caroline Van den heede, Karen Saerens en
Peter De Smet
- Cluster Onderwijsaanbod: Caroline Van den heede en Els
Vansteenkiste

