MODELTRAJECT 1
ONTHAALWEEK
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019
10.30 uur

DEMO SOFTWARE (AppsAnywhere), campus Schoonmeersen, gebouw P, lokaal 0.115, Valentin
Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
Zorg ervoor dat je JE HOGENT-ACCOUNT (login, paswoord en e-mailadres) kent.
Je HoGent-account activeer je op activatie.hogent.be met de activatiecode die je per sms en/of
mail ontving bij je inschrijving alsook je gebruikersnaam die je terugvindt op je studentenkaart.
Na activatie kan je je HoGent account beheren op mijn.hogent.be. Breng eveneens je LAPTOP
MEE! Zorg ervoor dat het toestel virusvrij en up-to-date is (OS updates, bios updates…) en de
batterij volledig opgeladen is.
Aanvulling:
Studenten met een Apple laptop voeren best een Windows bootpartitie uit op voorhand
(https://support.apple.com/nl-be/boot-camp).
Studenten die geen netwerkaansluiting hebben aan hun laptop hebben een tussenstukje (LAN
– RJ45) nodig. Gelieve dit ook mee te brengen naar de demosessie. Dit geldt zowel voor
Windows als Apple toestel.
13.30 uur
Onthaal, verwelkoming en voorstelling van de faculteit en de HoGent op campus
Schoonmeersen, gebouw C, lokaal C1.155, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
15.00 uur
Toelichting opleiding modetechnologie door mevr. Linda Deceuninck, opleidingsvoorzitter, in
gebouw C, lokaal C1.012, campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg, 9000 Gent.

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019
13.30 uur
Studietips hoger onderwijs door dhr. Vincent Willemyns, studiebegeleider, campus
Schoonmeersen, gebouw C, lokaal C1.155, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
15.15 uur
Bib en aanverwante diensten door een bibliotheekmedewerker, campus Schoonmeersen,
gebouw C, lokaal C1.155, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
16.00 uur
CAMPUSGAME georganiseerd door HGSR (studentenraad) en studentenclubs

STARTERSPAKKET: PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN EN GEREEDSCHAP
NIET online te bestellen via http://standaardstudentshop.hogent.be
Deze materialen worden in pakket te koop aangeboden door de opleiding.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Patroonlat
Pincet met fijne punt
Lintmeter met haakje
Loep
Spoelhuls
Spoel (3 stuks)
Naalden snelnaaier (10 stuks)
Naalden overlock (10 stuks)
Set schroevendraaiers

Online te bestellen via http://standaardstudentshop.hogent.be
•

Zuurbestendige labojas (35% polyester, 65% katoen)

•

Ook syllabi en handboeken zijn via http://standaardstudentshop.hogent.be te
koop

Student dient te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande specificaties
•

•

Windows laptop
o processor i7HQ (Quad Core) met minimum cache van 6MB
o min. 16 GB RAM geheugen
o min. 15 inch scherm (resolutie 1920 x 1080)
o dedicated (aparte) grafische kaart met minimum 2GB videogeheugen
o min. 256 GB SSD harde schijf
o opgekuiste Windows 10 (64bit) met alle nodige updates
APPLE laptop
o Macbook Pro
o Processor i7 (Quad Core)
o min. 16GB RAM geheugen
o min. 15 inch scherm
o min. 256GB SSD harde schijf
o aparte Windows bootpartitie (https://support.apple.com/nl-be/boot-camp)
o in de bootpartitie Windows 10 (64bit) met alle nodige updates

Opmerking
Ben je van plan een nieuwe laptop aan te schaffen ? Hogent heeft een laptopproject lopen.
Meer info via de link https://www.hogent.be/student/handige-links/laptopaanbod/

Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een
vrijblijvend aanbod.

De faculteit rekent bepaalde kosten door aan de studenten. Deze kosten worden niet gedekt door het
studiegeld en worden bijzondere studiekosten genoemd. De aanrekening van deze bijzondere
studiekosten gebeurt via individuele facturatie of via aanrekening door derden.
Elke (kandidaat-)student kan alle informatie (bedrag, berekeningswijze, omschrijving kosten, timing
facturatie, terugbetalingsmodaliteiten, …) over de bijzondere studiekosten per opleiding / per
afstudeerrichting terugvinden op de opleiding specifieke informatie op de website.

