Online registratie buitenlandse mobiliteit
1 Wat
-

Dien uw dossier online in1 om in aanmerking te komen voor een buitenlandse studie, stage,
summercourse of korte mobiliteit

-

Afhankelijk van de gewenste duurtijd van uw mobiliteit kies je voor een ander formulier:
o

Short Mobility - indien uw mobiliteit maximum 1 maand duurt

o

Long mobility - indien uw mobiliteit minimum 1 maand duurt


Elke student kan binnen het Long mobility formulier maximum 2 applicaties
opstarten: één voor studie (study) en één voor stage (internship)

-

Eens uw dossier ingediend is, zal deze behandeld worden door de facultaire/School of Arts
contactpersoon internationalisering

-

De facultaire/School of Arts contactpersoon internationalisering zal contact met je nemen om
de stand van zaken betreffende je dossier te geven

2 Werkwijze
-

Navigeer naar het portaal waar de mogelijke formulieren opgelijst worden2

-

Open het formulier van uw keuze

-

o

Short Mobility - indien uw mobiliteit maximum 1 maand duurt

o

Long mobility - indien uw mobiliteit minimum 1 maand duurt

Vul de verschillende velden van elke rubriek (Personal information, Language competence,
Your mobility, …) binnen het gekozen formulier in

-

Eens een rubriek volledig ingevuld is
o

vink je telkens de optie Mark page as complete aan. Alle rubrieken moeten dusdanig
aangevinkt zijn, om uw dossier uiteindelijk te kunnen doorsturen (zie Figuur 1)

o
-

klik je telkens de Save progress knop aan om je wijzigingen te bewaren (zie Figuur 1)

In de rubriek Finishing your registration, kan je uw dossier doorsturen met behulp van de
Submit knop (zie Figuur 2)

1

Meer informatie en online registratie: https://www.hogent.be/student/internationaal/registreren/

2

Maak gebruik van één van volgende browsers: Firefox, Chrome of Safari. Bij voorkeur geen gebruik

maken van Internet Explorer!
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Figuur 1

Telkens pagina als Voltooid
markeren

Bewaar regelmatig uw wijzigingen

Figuur 2

Dossier doorsturen
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