Opleiding interieurvormgeving – Opstart in semester 2
Studieprogramma
Opleidingsonderdeel
Interieurvormgeving: analyse & conceptvorming - HERO
Schetsmatig onderzoek 1 – HERO
Presentatietechnieken 1.1 - HERO
Materialen 1 – HERO
Materialen 2
Ontwerp- en vormleer - HERO
Constructie - HERO
Actualiteit en geschiedenis van design
TOTAAL

Stptn
10
3
4
3
3
5
3
3
34

Voor gedetailleerde toelichting bij de opleidingsonderdelen en het studieprogramma kan je terecht
op: https://www.hogent.be/studiefiches/.
Opgelet: De opleidingsonderdelen met de afkorting HERO zijn opleidingsonderdelen die in principe in
semester 1 worden georganiseerd. Voor studenten die in semester 2 starten worden voor deze
opleidingsonderdelen bijkomende monitoraatsmomenten & lesmomenten georganiseerd maar
verwacht de opleiding ook een gedeelte zelfstudie.

Inschrijvingsgeld
Alle info is terug te vinden op onze webiste, via deze link: https://kask.be/nl/onderwijs/financieel
Indien je heroriënteert vanuit een partner binnen de Associatie Universiteit Gent, en voor 1 maart
inschrijft, wordt een korting ter hoogte van het vast gedeelte toegekend bij voorleggen van het
bewijs van uitschrijving bij één van de associatiepartners.

Atelier-en studiogeld
Alle studenten die zich inschrijven, betalen naast het door de HoGent vastgestelde inschrijvingsgeld
een bedrag voor bijkomende kosten. Dit atelier- of studiogeld is verbonden met de specifieke
verbruikskosten binnen de diverse afstudeerrichtingen. Het wordt aangewend voor:

•
•
•
•
•
•
•
•

cursussen en fotokopieën, waaronder ook extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij
opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens enz.
de basisgebruiks- en verbruiksmiddelen voor ateliers en ateliergebonden activiteiten
Adobe-licentie + ICT-ondersteuning op maat
afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten
gezamenlijke studiereizen en studie-uitstappen
aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief
instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers of in de diverse uitleendiensten
gezamenlijke kosten bij projecten
uitrusten en beheren van zelfstudie- en repetitielokalen, ook buiten de lesuren en de
normale openingsuren

Voor de opleiding interieurvormgeving bedraagt het ateliergeld 250€. Studenten die hun studie
opstarten in semester 2 dienen slechts 125€ te betalen.

Inschrijven
Wens je in te schrijven? Registreer je dan eerst via https://webreg.hogent.be/.
Om je inschrijving af te werken, bied je je persoonlijk aan op het studentensecretariaat. Zorg er voor
dat je in elk geval volgende documenten bij je hebt:
•
•
•
•

Een geldig Belgisch identiteitsbewijs of verblijfsdocument
Het origineel diploma van het Secundair Onderwijs
Wie het beurstarief wil betalen (als aanvrager beurs) dient een bewijs van toegekende beurs
in het vorige academiejaar/schooljaar S.O. voor te leggen.
Indien van toepassing: documenten m.b.t. voorgaande studies hoger onderwijs (zoals
puntenbriefjes, diploma e.d.).

Adres en Openingsuren studentensecretariaat
•

Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
Tel. + 32 (0)9 2433610

•
•
•
•
•

maandag van 09:00 tot 13:00
dinsdag van 09:00 tot 13:00
woensdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
donderdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00

Aanvang van de lessen
De lessen vangen aan op maandag 10 februari 2020. Je wordt op 10 februari om 14u verwacht in
Auditorium Verdegem voor het onthaalmoment. Het lessenrooster zal te vinden zijn via de website.
http://kask.be/nl/onderwijs/kalenders-en-roosters

Contactpersoon
Met bijkomende vragen over het studieprogramma en/of jouw studietraject, kan je terecht bij de
studietrajectbegeleider.
Femke Neels
T 09 243 36 16
femke.neels@hogent.be

