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Welkom
Eerst en vooral onze dank én gelukwensen voor je inschrijving in de opleiding Toegepaste Taalkunde. Je kreeg
al een onthaalbrochure tijdens de infosessie aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Blandijnberg). We
willen je graag nog iets meer informatie geven die specifiek voor onze opleiding geldt. Lees alles rustig door.
Zo ben je meteen klaar voor de start van een boeiend en leerrijk academiejaar.

Lessenroosters & groepsindeling








De lessenroosters kan je terugvinden op www.vtc.ugent.be/lessenroosters. 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.
Iedere groep wordt aangeduid met een nummer. De indeling van de groepen vind je onder de link
‘groepsindeling’. 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.
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.
Op www.vtc.ugent.be/lessenroosters onder de link ‘toelichting en werkwijze bij de roosters’ krijg je de
volledige uitleg over de roosters. Via https://www.ugent.be/lw/nl/student/opleidingstudie/lesroosters.htm vind je meer info over de notatie van de locaties in je lessenrooster.

Gebouwen
Normaal gezien volg je les in het A-gebouw van campus Mercator (Abdisstraat 1). Het kan echter wel eens
gebeuren dat je les krijgt in een ander gebouw. Kijk dus steeds goed op je lessenrooster. Alvast dit: Mercator AB
op het rooster is het gebouw aan de Abdisstraat 1. De afkorting FPPW bv staat voor Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 1 & 2. De afkorting Rom staat voor Rommelaere, Jozef
Kluyskensstraat 27,... http://www.vtc.ugent.be/bereikbaarheid

Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Communicatiekanalen







Op de website van de vakgroep www.vtc.ugent.be vind je alle opleidingsgebonden informatie die je
tijdens het academiejaar nodig hebt: examenrooster, boeken- en syllabilijsten, groepsindelingen,
procedures, onderwijs- en examenreglement, spreekuren lesgevers,…
Het UGent e-mailadres dat je kreeg bij je inschrijving is een belangrijk communicatiekanaal. (mail
checken via owa.ugent.be) Ook vanuit Minerva versturen docenten en mensen van de
studentenadministratie rechtstreeks e-mails naar je. Je wordt verwacht je UGent mail dagelijks te
raadplegen.
Op de infosite AB7TGT - Opleidingen Toegepaste Taalkunde – VTC (via Minerva) worden aankondigingen
over de vakgroep geplaatst. Ook de mails met wijzigingen roosters worden via dat kanaal verspreid.
Op de website van de faculteit www.ugent.be/lw vind je algemene informatie over de voorzieningen in
de faculteit, procedures, onderwijs- en examenreglement,…
Bezoek ook zeker eens de facebookpagina van de vakgroep https://www.facebook.com/ugent.vtc

Boeken- & syllabiverkoop
Alle boeken en syllabi worden in de Standaard Boekhandel op de Kouter (Gent) verkocht. Je kan er terecht van
maandag tot en met zaterdag van 9u30-18u. De lijsten van de boeken en syllabi staan op de website
www.vtc.ugent.be. Op vertoon van je lidkaart van de studentenkring VETO, koop je de boeken aan een
verminderd tarief. De lidkaart zelf biedt je ook nog andere voordelen o.a. bij activiteiten van de
studentenvereniging. De lidkaarten zullen te koop zijn bij de studenten van VETO, aan het onthaal van het Agebouw én bij de verkoop in de Standaard Boekhandel/Kouter. De kaart kost 8 euro. De boeken en syllabi voor
het tweede semester koop je pas later, bij de start van het tweede semester.

Studentenvoorzieningen


Studentensecretariaat:

Het studentensecretariaat is gelegen op het gelijkvloers van het B-gebouw van de Groot-Brittanniëlaan 45
(09/ 33 11 942). Bij Nadine De Neve (nadine.deneve@ugent.be) en Linda Vanderhaegen
(linda.vanderhaegen@ugent.be) kan je terecht voor allerlei informatie, ziektemeldingen, getuigschriften,…
Het studentensecretariaat is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 8u30-12u & 13-16u. Op de
andere dagen kan je steeds terecht bij het onthaal in het A-gebouw bij Ann Vandaele en Chantal Van de
Veire.
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Ander onderwijsondersteunend personeel:

studiebegeleider, Annik De Geest (annik.degeest@ugent.be), ombudsdienst, Johanna Hautekiet
(johanna.hautekiet@ugent.be), trajectbegeleider, Anne Verwaeren (anne.verwaeren@ugent.be),
international office, An De Smet (an.desmet@ugent.be)


Bibliotheek

Rozier 44, Gent. lib.flw@ugent.be


Kopiëren en printen

Studenten kunnen gebruik maken van het toestel aan het onthaal in het A-gebouw met hun opgeladen
studentenkaart.

Examenperiodes
Je wordt verwacht gedurende de hele examenperiode beschikbaar te zijn: 4 weken
eerstesemesterexamenperiode (07-01-2019 t.e.m. 02-02-2019), 6 weken tweedesemesterexamenperiode (2405-2019 t.e.m. 06-07-2019). Studenten met een tweede zittijd moeten ook beschikbaar blijven tijdens de hele
tweedekansexamenperiode (19-08-2019 t.e.m. 14-09-2019).
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