Collegeroosters – algemene toelichting
*De collegeroosters bevinden zich op www.vtc.ugent.be/lessenroosters.
*Er zijn 7 lesblokken per dag. Die beginnen om 08u30 / 10u / 11u30 / 13u / 14u30 / 16u / 17u30. Een
college duurt 75 minuten. Tussen 2 colleges is er dus een onderbreking van 15 minuten.
*Iedere groep wordt aangeduid met een nummer. De indeling van de groepen vind je onder de link
‘Collegeroosters groepsindelingen’. Daar zie je bijvoorbeeld dat groep ‘6’ bestaat uit de studenten met
talencombinatie Engels-Spaans en een familienaam die begint met de letters” DEL” tot en met “L”. Daarbij
wordt geen rekening gehouden met spaties in familienamen. Die indeling geldt over alle Bachelors en
Masters van VTC heen.
*Het collegerooster is vast voor het hele semester. Natuurlijk zijn er occasionele of permanente
wijzigingen, zoals inhaallessen, verplaatste lessen, tijdelijk of definitief gebruik van een ander lokaal, andere
lesgever etc.... Iedere week, uiterlijk vrijdagmiddag, krijgen alle studenten een overzicht van die wijzigingen
voor de daaropvolgende lesweek/weken via een bericht/mail. Deze mails worden verstuurd vanuit de
Minerva infosite AB7TGT 'Opleidingen Toegepaste Taalkunde – VTC'. Van zodra je een eerste keer ingelogd
hebt op Minerva, ben je automatisch ingeschreven op deze Minerva-infosite. Je kan daar alle berichten
lezen, maar je krijgt ook mails in je UGent-mailbox. Het is belangrijk dat je wekelijks het bericht met
roosterwijzigingen op vrijdag grondig bekijkt, want in combinatie met het 'vaste collegerooster' is dat de
enige geldige, officiële situatieschets voor de daaropvolgende lesweek.
*Last minute wijzigingen die het gevolg zijn van overmacht, zoals ziekte van een lesgever, worden zo snel
mogelijk ad valvas bekendgemaakt in het A-gebouw.
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Ga eerst na tot welke groep je behoort. De groepen zijn genummerd van 1 t.e.m. 23.
Download uw collegerooster via de e-valven (www.vtc.ugent.be/lessenroosters )
Duid op het rooster de vakken die je volgt aan. Voor de bachelor zie je in kolom MT1 tot welk jaar het
vak behoort (1: Ba1; 2: Ba2; 3: Ba3).
Ga per vak na wanneer er voor jouw groep (zie kolom 'groep') lesmomenten zijn gepland.
a. Check in welke lesweken er lessen staan gepland
b. Check over welke dagen en uren het gaat.
c. Bekijk ook de kolom 'opmerkingen'. Soms staat daar meer informatie.
Check in de laatste kolom in welk lokaal het lesmoment plaatsvindt.
Studenten die een creditcontract hebben, én ook schakel- en voorbereidingsstudenten, kunnen
aansluiten bij een bestaande groep.
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