Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Laarbeeklaan 103 (gebouw A) – 1090 Jette

ONTVANGEN OP: _____________________________

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OP BASIS VAN EERDER VERWORVEN KWALIFICATIE (EVK)
ACADEMIEJAAR 2018-2019
Deadline 1ste semester = 15 oktober 2018
Deadline 2de semester = 1 maart 2019

Vak in te vullen door de student:
Naam, voornaam:
E-mailadres (bij voorkeur VUB-mailadres):
GSM-nummer :
Nog niet ingeschreven
Ingeschreven / rolnummer:
Het VUB opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd:
Opleiding:
Titel:

, Titularis VUB:

(Opgelet: per opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd, dient een apart document te worden
ingevuld!)
Titel en titularis kunt u vinden door via de facultaire website https://gf.vub.ac.be aan de linkerzijde onder ‘Onderwijs’ het programma van uw keuze te
kiezen en verder te klikken tot u in het programma de opleidingsonderdelen ziet. Elk opleidingsonderdeel is op zich opnieuw een link die u naar de
opleidingsonderdeelfiche zal brengen.

Het opleidingsonderdeel/de opleidingsonderdelen op basis waarvan de vrijstelling wordt gevraagd:
Onderwijsinstelling:
Diploma:

, afstudeerrichting:

Titel:

, aantal ECTS-credits:

, resultaat:

Titel:

, aantal ECTS-credits:

, resultaat:

Titel:

, aantal ECTS-credits:

, resultaat:

Titel:

, aantal ECTS-credits:

, resultaat:

Titel:

, aantal ECTS-credits:

, resultaat:

Toe te voegen bijlagen:
1. officieel studiecurriculum = kopie van diploma, getuigschrift of attest en de officiële puntenlijsten
2. kopie van de opleidingsonderdeelfiche(s) = officiële korte beschrijving van de behaalde credits

Vak voorbehouden voor de titularis:
Aanvullende informatie vereist, met name: …………………………………………………………………………………………………………………
Gunstig, volledige vrijstelling omdat er voldoende overeenstemming is qua doelstellingen, inhoud en leerresultaten.
In geval in het bovenstaande vak één of meerdere aandachtspunten zijn aangevinkt, is steeds een bijzondere motivering vereist:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ongunstig
Motivering voor het ongunstig advies: De algemene eindtermen van het opleidingsonderdeel werden niet behaald wegens:
Te beperkte inhoudelijke overeenkomst
Te groot verschil in aantal contacturen / studiepunten / doceervorm
Onvoldoende wetenschappelijke benadering
Het creditbewijs werd te lang geleden (> 5 jaar) behaald
…………………………………………………………………………………..
Bij ongunstig advies: is er een deelvrijstelling mogelijk?
Ja, volgend onderdeel wordt vrijgesteld: …………………………………………………………………………….., het betreft……… ECTS-credits.
Neen
Datum en handtekening:

(Na advies het volledige dossier terugsturen naar het faculteitssecretariaat GF)
Vak voorbehouden voor de decaan of de gevolmachtigde:
Vrijstelling toegekend

Vrijstelling geweigerd

Vrijstelling geweigerd, deelvrijstelling toegekend

Handtekening:

De student werd via het opgegeven mailadres op de hoogte gebracht op ___ / ___ / ___

Tegen deze beslissing kan binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen volgens de modaliteiten in artikel 153 van
het Onderwijs- en Examenreglement 2018-2019, intern beroep aangetekend worden bij de voorzitter van de facultaire
beroepscommissie.

LEERKREDIET: cfr. artikel 50 van het onderwijs- en examenreglement 2018-2019. (Her)inschrijving bij een leerkrediet
lager of gelijk aan nul, is niet toegelaten.

Bij de toekenning van een vrijstelling wordt het behaalde examencijfer niet overgenomen (art 83 van het Onderwijsen Examenreglement 2018-2019)

