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Hey nieuwkomertjes
Jullie hebben je net ingeschreven voor de beste studie in heel Gent, criminologie. Omdat
alles nog nieuw is voor jullie en het soms moeilijk kan zijn om een stap in de wijde wereld
van het studentenleven te zetten, zijn wij er om jullie wegwijs te maken door al die lessen,
cursussen, paperassen en profs. Wij zullen ook zorgen voor jullie nodige ontspanning tussen
al die muffe boeken door.
Lombrosiana is de studentenvereniging speciaal voor de ciminologiestudenten. Jullie kunnen
altijd bij ons terecht voor tips of info over jullie studie, over de lessen, voor educatieve
uitstappen en natuurlijk ook voor ontspanning en plezier.
Jullie praesidium is namelijk het hele jaar in de weer om vanalle activiteiten te organiseren.
Zo is er een debat, een bezoek aan de politie en de gevangenis enzovoort. Elke week
houden wij onze clubavond in café de Amber om eens wat stoom af te laten na al die lessen.
Je kan er altijd langskomen vanaf 21u voor een leuke babbel, een gezellig kaartspelletje of
gewoon omdat het kan. En natuurlijk zijn er ook de jaarlijkse feestjes waar je je eens
helemaal kan laten gaan. Sexual Deviation, Sexual Education en onze Longdrinknight zijn
echt activiteiten waar je een groot kruis bij kan zetten in je agenda.
Natuurlijk zouden we geen echte studentenvereniging zijn zonder onze eigen echte
studentendoop. Jullie kunnen je laten onderdompelen in het echte studentenleven en
toetreden tot de wereld van de schachten, commilitonen, cantussen en praesidiumleden.
Vrees niet, er zijn nog nooit gewonden gevallen bij deze activiteit.
En omdat alles toch wel heel nieuw is en jullie misschien denken dat jullie alleen zijn hebben
wij speciaal voor jullie ook een bachelorweekend waardoor je je medestudenten kan leren
kennen zodat je zeker niet alleen aan je avontuur moet beginnen. Want zeg nu zelf, samen
gaat alles beter.
Zo dan rest er ons niks meer dan jullie succes te wensen met jullie studie. Hopelijk tot in
september.
Jullie scriptorretjes

Sara en Lynn
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Beste studenten,
Als jullie dit lezen, zijn jullie vast en zeker ingeschreven als kersverse studenten
Criminologie!
Dit boekje zal jullie alvast een kleine introductie geven van wat jullie dit jaar mogen
verwachten.
We beginnen met een 1ste bachelorweekend. Dit weekend is speciaal georganiseerd voor
jullie om elkaar al een beetje te leren kennen. In de les is het meestal toch wat moeilijker om
contact te leggen (aangezien de profs het meestal niet zo leuk vinden, als iemand door hun
les heen praat). Ook zal je de eerste lesdag al een leuke vriendengroep hebben, waarmee je
samen in de les kan zitten!
Naast het Bachelorweekend mag je nog heel veel leuke dingen verwachten!
Wat dacht je van een echte criminologische openingsfuif, die ervoor zorgt dat je ook gelijk
wat sociale contacten van de andere jaren kan leggen. ( heel handig voor studietips!!)
We bieden jullie ook culturele activiteiten aan zoals een politie- en gevangenisbezoek, die
jullie mogelijk kunnen helpen bij jullie beroepskeuze na de studie!
En we moeten ook een beetje fit blijven natuurlijk! Onze sportverantwoordelijken zullen eens
wat activiteiten regelen om je lichaam in topconditie te houden. En wat dacht je van
sportwedstrijden tegen de andere verenigingen? Hoe zou je het vinden om jouw studie te
vertegenwoordigen in bijvoorbeeld een zwem- of voetbalwedstrijd? En te winnen natuurlijk?!
Daarnaast hebben we in dit ‘’Schavotje’’ ook voor de nodige studiehulp gezorgd! Aangezien
Minerva in het begin toch een beetje ingewikkeld is, geven we jullie een korte uitleg.
Ook vind je in dit boekje al een korte uitleg over de boekenverkoop. Wij kunnen de boeken
goedkoper voor jullie krijgen en ze in één pakket meegeven, wat makkelijker is dan ze zelf in
de winkel te moeten zoeken of dat ze uitverkocht zijn.
Toekomstige studentjes! Veel succes met het integreren als student! Met het zoeken naar
een kot en met de nodige studievoorbereiding. Dat gaat zeker allemaal lukken. En zo niet,
dan kun je altijd bij ons terecht! En anders ook natuurlijk.
Liefste studentengroetjes,
Ingrid Jacobs
Praeses 2014-2015
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Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is de studentenorganisatie die al sinds 1941 25
richtinggebonden kringen aan de UGent overkoepelt. Lombrosiana is er 1
van, maar ook kringen verbonden aan de talen, rechten, wetenschappen,
economie, ingenieurs en medische richtingen horen hierbij. Alles samen
vertegenwoordigt het FK 18000 studenten.

Naast het begeleiden van onze verenigingen zijn we er ook voor alle
leden van de kringen door de organisatie van enkele grote
evenementen. Enkele data zijn dan ook al in jullie agenda te noteren
voor komend academiejaar. Allereerst wordt er op 8 oktober de
Gentse Beiaardcantus georganiseerd. Dit is een grote
openluchtcantus voor 750 studenten op het Sint-Baafsplein, onder
begeleiding van de beiaardier van Gent. Op 15 oktober is er de
Studentikoze Opening van het academiejaar in het studentenhuis De
Therminal, waar er na een (licht) officieel gedeelte genoten kan worden van enkele acts met
gratis drank. Dit jaar zal er een speciale verrassing zijn, dus hou dit zeker in de gaten!

De grootste evenementen van het FK staan echter in het tweede semester op het
programma. Zo is er op 19 maart de Dies Natalisfuif in het ICC. Omdat
niemand les heeft op 20 maart, kan iedereen zich eens goed smijten en dat
resulteert dan ook al enkele jaren in deze fuif in 2 zalen, goed voor bijna
4000 feestende studenten. Op het programma staan steeds enkele grote
namen. Zo bracht 2011 onder andere Drumsound & Bassline Smith,
Subscape en het StuBru Dreamteam.

Het FK is er ook voor de culturele en sportieve mens
onder ons. Hét bewijs daarvan is de jaarlijkse 12-urenloop.
Deze staat geprogrammeerd op 29 april op het SintPietersplein. 12 uur lang strijden de kringen om de titel van
sportiefste kring van Gent: een niet te missen activiteiten
voor de sportieve student! Maar de 12-urenloop biedt ook
veel randanimatie voor de passieve sporter en de mogelijkheid om een hapje of een drankje
te nuttigen in het fakbardorp. Muzikale inbreng komt van een heuse DJ-contest en het
geheel wordt afgesloten door een afterparty op het plein! Ambiance de hele dag verzekerd!
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Veel meer interessante weetjes vind je op www.fkgent.be. Hierop is onder andere een
handige kalender ‘wat is er te doen vanavond’ te vinden, maar ook een uitgebreide FK
Kalender met alle kringactiviteiten, foto’s van de evenementen, sportuitslagen en nieuwtjes
over het FK. Zeker in de gaten houden!

Studentikoze groeten,
Jens Vanden Meersschaut
Voorzitter FK 2014-2015
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Praeses Ingrid Jacobs
-

-

-

-

Favoriete quote: Challenges are really just a test to see how much you deserve
succes
Ultieme date: Op het strand , of park, of restaurant, of bioscoop etc.
etc.
Met de juiste persoon is iedere date leuk!
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
Gewoon een volledige dag met jongens omgaan, om eindelijk eens
het mannelijk brein te snappen..
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: Alle nieuwe
eerstejaars en de vrienden die ik dit jaar van andere verenigingen
heb leren kennen!
Favoriete dag van de week: Dinsdag of Donderdag!
Meest sexy persoon: Ik heb niet echt een sexy persoon, maar
gespierde buiken vind ik sexy
Meest beschamende moment van mijn leven: Te veel dingen.. Dat ik
beter voor mezelf houd!
Beste Lombromoment: Ik houd van Bierbowlingen en Cocktailfeestjes!

Vice praeses Tina Gabriël
-

Favoriete quote: When life gives you lemonade, make lemons. Life will be like:
‘WHUUUUT?!’
Ultieme date: Joe Manganiello, op het strand of in de douche, zolang
er maar geen kleren aan te pas komen ;)
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
Rechtopstaand pissen en rukken
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: Ik kan niet kiezen
tussen alle leuke schachtjes van het afgelopen jaar
Favoriete dag van de week: Elke dag dat ik kan uitslapen
Meest sexy persoon: Joe Manganiello
Meest beschamende moment van mijn leven: Het moment dat
Danny Fabry mij followde op twitter
Beste Lombromoment: ééntjen is geentjen, ééntjen is geentjen
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Penning/cursus: Jackie Ceulenaere
-

-

-

-

Favoriete quote: “Happiness, only real when shared” Chris
McCandless
Ultieme date: Alle ‘dates’ met mijn liefje en zeker als er lekker eten
involved is!
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
Tgoh, wat een moeilijke vraag... Wanneer ik opsta es voor de
spiegel gaan staan en alles is goe bekijken vanuit dit nieuwe
perspectief, ’s middags whisky drinken, sigaren roken en poker
spelen en ’s avonds een meisje versieren en es uittesten hoe het
voelt als man om seks te hebben met ne vrouw!
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: ‘k zal het
antwoord op deze vraag diplomatisch houden: alle mensen die ik dit jaar heb leren
kennen waarmee ik nu nog steeds overeen kom!
Favoriete dag van de week: Donderdag (= feestjes-, café- en
NogAllemaalAndereLeukeDingen- dag)
Meest sexy persoon: Ryan Gosling
Meest beschamende moment van mijn leven: Toen ik op nieuwjaarsochtend wakker
werd in mijn zetel en ongeveer alles wat na middernacht gebeurt was (en geloof me
twas ne hele boterham!) niet meer wist... Special thanks to my friends die dien avond
zo goe voor mij gezorgd hebben en mij braaf in mijn zetelke te slapen hebben gelegd!
Beste Lombromoment: Moeilijke keuze uit vele zalige lombromomenten de voorbije
vier jaar! Maar ik ga toch voor onze fameuze longdrinknights, die zijn elke keer
opnieuw ZALIG!

Secretaris/zedenmeester: Vincent De Meyer
-

-

Favoriete quote: Please, there's been a mistake. I'm not dead.
Ultieme date: Milla Jovovich
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
douchen
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: er zijn er zoveel
Favoriete dag van de week: zondag
Meest sexy persoon: Summer Glau
Meest beschamende moment van mijn leven: Ik heb geen
beschamende momenten want ik ben namelijk de geweldigste
persoon op deze planeet
Beste Lombromoment: SDN 2014
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Feest : Cindy glorieux
-

Favoriete quote: ‘Life is better when you are drunk’
Ultieme date: Simpel of speciaal, zolang we maar veel plezier
hebben
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
Seks hebben + een echt mannengesprek volgen
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: Iedereen van
Lombro!
Favoriete dag van de week: Elke uitgaansdag
Meest sexy persoon: Ryan Gosling, Ashton Kutcher
Meest beschamende moment van mijn leven: Bierbowling ;)
Beste Lombromoment: Longdrinknight II + toelating tot
praesidium

Feest: Irina Ragozina
-

-

Favoriete quote: Sometimes I just dont give a fuck and eat
chocolate
Ultieme date: met mijn bed na avondje cantussen
Als je een dag iemand van het andere geslacht kon zijn, wat zou
je dan gaan doen?: alles wat Jason Statham deed in The
Transporter (bedoel dan alle overtredingen met zijn auto)
Leukste personen die je dit jaar hebt leren kennen: me 2 meters!
Ingrid en sara!
Wat is je favoriete dag van de week: zaterdag
Meest sexy persoon: Liam Hemsworth of Paul Walker hmmm
Het meest beschamende moment van je leven: altijd na een
cantus als ik te zat ben
Beste Lombromoment: SDN 2014
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Cultuur: Joachim De Loof
-

-

-

Favoriete quote: democratie is een tijdelijke dictatuur van de
meerderheid
Ultieme date: avondje uit met Mila Kunis en wie weet wat er
van komt ;)
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou
ik: Uitgaan en me laten trakteren door het mannelijke
geslacht
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: de
lombro schachten
Favoriete dag van de week: donderdag
Meest sexy persoon: Mila kunis
Meest beschamende moment van mijn leven: niet voor
publicatie vatbaar!
Beste Lombromoment: longdrinknight

Cultuur: Jochen Vermeir
-

-

-

Favoriete quote: Always do sober what you said you'd do
drunk. That will teach you to keep your mouth shut.
Ultieme date: Samen een terrasje doen in het buitenland met
mijn lief, genieten van een lekkere fles wijn en waterpijp!
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou
ik: Wat iedere vent zou doen! Enough said.
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: Wellicht zal
dit één van onze schachtjes zijn geweest. Het is moeilijk
kiezen!
Favoriete dag van de week: Zondag, dan is het tijd om terug
naar Gent te gaan!
Meest sexy persoon: Jennifer Lawrence
Meest beschamende moment van mijn leven: In de Pere Total
tijdens een hele zware nacht , mijn allerslechtste dansmoves bovenhalen ( lees:The
Sprinkler)
Beste Lombromoment: De ondertussen legendarische kroegentocht. Ofwel natuurlijk
de al even beruchte/bekende Longdrinknight.
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PR: Stephanie Mertens
-

Favoriete quote: Laugh when you can, apologize when you
should, and let go of what you can ‘t change
Ultieme date: etentje op het strand van de Kaaimaneilanden
met Luke Mitchell
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
nonchalant overal met benen gespreid zitten
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: te veel om
op te noemen
Favoriete dag van de week: donderdag
Meest sexy persoon: Luke Mitchell
Meest beschamende moment van mijn leven: het verliezen van
mijn bikini topje in de zee
Beste Lombromoment: Lombro @ massacantus

PR: Marlon De Vos
-

-

-

-

Favoriete quote: Sometimes we need fantasy to survive the reality
Ultieme date: Overdag gaan bungeejumpen of skydiven, don’t
know gewoon iets extreems, en s avonds bekomen mee een
romantische picknick bij zonsondergang op het strand
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou
ik: Het meest boertige wijf allertijden uithangen, iedereen
choqueren en heel de overpoort binnendraaien…
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen:
Lombrosiana uiteraard
Favoriete dag van de week: zaterdag
Meest sexy persoon: Jennifer Lawrence
Meest beschamende moment van mijn leven: Ik doe niet aan
beschamende momenten
Beste Lombromoment: Mijn “wekelijkse” tripjes met een te
zatte Cindy of Liselot naar hun kot
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PR: Laetitia Lurquin
-

-

Favoriete quote: Everything happens for a reason
Ultieme date: Alexander Skarsgård
Als je een dag iemand van het andere geslacht kon zijn, wat
zou je dan gaan doen: Tegen een boom plassen
Leukste personen die je dit jaar hebt leren kennen: Al de
huidige Praesidiumleden
Wat is je favoriete dag van de week: Vrijdag
Meest sexy persoon: Gannicus
Het meest beschamende moment van je leven: Op het toilet
zitten, de deur vergeten op slot te doen. Iemand opent de
toiletdeur waar ik op zit
Beste Lombromoment: De openingscantus. Eerste kennismaking met “het
studentenleven”. Ik zal het nooit vergeten.

Sport: Valérie Moens
-

-

-

Favoriete quote: worry less, smile more
Ultieme date: een (all-in) pick-nick in central park (NY)
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn,
zou ik: alles wat je kan doen met een piemel, in blote
borst rond lopen, zorgeloos playen,…
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: lombropeople :)
Favoriete dag van de week: woensdag
Meest sexy persoon: Mariano di Vaio
Meest beschamende moment van mijn leven: vogelpoep
op mij gekregen toen ik lag te zonnen aan het zwembad
van n hotel en dan iedereen moest passeren om het er te kunnen gaan afwassen
Beste Lombromoment: longdrink-nights for sure!

Sport: Arno Doggen
-

-

Favoriete quote: Don’t worry, be happy!
Ultieme date: Manhattan rooftop me alles er op en er
aan!
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn,
zou ik: klaarkomen als een griet
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: /
Favoriete dag van de week: Saturday baby!
Meest sexy persoon: Blake Lively
Meest beschamende moment van mijn leven: : int
midden van’t zuid vallen me m’n longboard terwijl er
een condoom uit m’n rugzak vloog.
Beste Lombromoment: In de Père total, in m’n praeses jaar, toen de Père vol me
lombro volk zat!
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Cursus: Liselot Casteleyn
-

-

Favoriete quote: now is good
Ultieme date: op een bus met open dak zitten, die rondrijdt door
Gent, terwijl de avond valt, samen met Peter Dinklage
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
naar een naaktstrand gaan
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: de schatten
en feestbeesten die naar de Lombro feestjes kwamen!
Favoriete dag van de week: dinsdag
Meest sexy persoon: Marlon!
Meest beschamende moment van mijn leven: toen ik niet meer
in staat was naar huis te gaan en Emma me ten einde raad
alleen met de hulp van Simon, onze schachtentemmer, naar
huis heeft gekregen
Beste Lombromoment: Tropical Message Party, want iedereen was er bij en de drank
was vloeide rijkelijk!

Scriptor: Lynn Dobbelaer
-

-

Favoriete quote: If you can't dazzle them with brilliance, baffle
them with bullshit.
Ultieme date: snorkelen in de Bahamas
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou
ik: mijn baard scheren zoals die kerel in the hunger games
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: mijn
allerliefste medeschachtjes!
Favoriete dag van de week: donderdag
Meest sexy persoon: Adam Levine
Meest beschamende moment van mijn leven: Na de les er pas
in Gent-Sint-Pieters achterkomen dat er wc-papier aan mijn
schoen hing...
Beste Lombromoment: op het einde van de doopcantus, na
serieus wat gebrabbel in het Latijn (of toch iets wat erop zou moeten lijken), eindelijk
dat lintje krijgen!
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Cantor/scriptor: Sara Hermans
-

-

Favoriete quote: When nothing goes right… go left.
Ultieme date: een rooftopconcertje met Orlando Bloom en
samen naar de zonsondergang kijken
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou zijn, zou ik:
Alles doen wat gasten doen
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen: mijn cantus
buddies!
Favoriete dag van de week: zaterdag
Meest sexy persoon: Ian Somerhalder
Meest beschamende moment van mijn leven: Een blinde man
vraagt aan mij of hij op het juiste perron staat en ik zeg jaja kijk
maar
Beste Lombromoment: mijn ontgroening, een moment waar ik
een heel jaar naar uitgekeken heb samen met mijn medeschachten. Eindelijk geen
schacht meer!

Schachtentemmer: Michaël Poppe
-

-

-

Favoriete quote: Non est ad astra mollis e terris via
Ultieme date: Rosie Jones, geen date, gewoon poepen
Als ik een dag iemand van het andere geslacht zou
zijn, zou ik: Een geslachtsverandering
Leukste personen die ik dit jaar heb leren kennen:
Liselot Casteleyn, mijn allerzatste, euh allerleukste
schachtje
Favoriete dag van de week: Poeperkesdag
Meest sexy persoon: Rosie Jones
Meest beschamende moment van mijn leven: Elke
ochtend na een Lombrofeestje
Beste Lombromoment: 1 moment opnoemen zou teniet
doen aan alle andere momenten
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Even wat meer uitleg over Minerva, jullie beste studie-info-maatje voor de komende jaren.
Ok here we go.
Wanneer je inlogd op Minerva via https://minerva.ugent.be/ kom je op de startpagina
terrecht. Die bestaat uit je verschillende vakken en de infosites die verband houden met je
richting. Hierover even wat meer uitleg:

Naast elk tabblad vind je verschillende icoontjes. Deze verdwijnen wanneer je erop geklikt
hebt.
De notitieblaadjes zijn zeer belangrijk. Dit betekent dat je prof een aankondiging
gemaakt heeft over het desbetreffende vak. Zo weet je bijvoorbeeld of er een les
wegvalt.

De mapjes duiden aan dat er een document is toegevoegd aan het vak. Deze
bevatten bijvoorbeeld oefeningen of teksten of opdrachten.

De tekstballonnetjes verwijzen naar het forum waarop je vragen kan stellen over
het vak aan medestudenten met overzicht van de begeleiders.
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Het groene vinkje met een cirkel rond willen zeggen dat je een zelftest kan
afleggen voor dat vak.

De wereldbolletjes brengen ja naar handige links ivm je vakken. De
kalenderblaadjes verwijzen naar de agenda van de lessen van dat vak.

Buiten je vakken zijn er ook nog verschillende infosites:


Het monitoriaat staat in voor de studiebegeleiding. Hier kan je je oa. Ook inschrijven
voor proefexames onder het icoontje van de groepen.



In de groep bachelor criminologie staat informatie voor de eerste, tweede en derde
bachelor. Oa de examenregelingen kan je hier terugvinden.



De studentenvertegenwoordiging omvat de vertegenwoordigers van de hele
rechtsgeleerdheid faculteit. Hier vind je alle info omtrent de
studentenvertegenwoordiging.



Tenslotte is er de infosite over de faculteit zelf. Hier komen alle nieuwtjes op ivm onze
faculteit.

Apart van alle categorieën op je startpagina is er ook een balk links op het scherm.


Bij ‘mijn Minerva ‘ kan je oa de volgorde van je vakken zelf

rangschikken (bv per semester).


Mijn profiel geeft de info over jou als gebruiker van Minerva weer.



Bij mijn agenda kan je zelf alles bijhouden: wanneer je les hebt, je

examenplanning en zelfs bezoekjes aan de tandarts.


Bij aanbod kan je de verschillende cursussen zien die aangeboden

worden voor elk vak dat je volgt.


Mijn studietijdmeting tenslotte kan je gebruiken om aan te geven

hoelang je per dag studeert.
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Rechts bevindt zich ook een balk met handige links die je nodig (kan) hebben. De twee
belangrijkste zijn de UGent webmail en Oasis.
Op je webmail krijg je alle meldingen aan die ook op je starpagina worden
weergegeven en ook de info die je studentenvereniging meedeelt.
Oasis bevat eigenlijk alle informatie over jou als student. Het is belangrijk
omdat je daar je uitslagen van je examens kan terugvinden en je curriculum
kan aanpassen.
Om je punten te zien moet je kijken naar de balk links met AJ 2014-2015 en
dan het tabblad curriculum bewerken. Wanneer je dan het kadertje aanvinkt
kan je op puntenlijst afdrukken klikken en dat document bevat je eindscore
van je examens. Het tabblad attesten is ook zeer handig als je bijvoorbeeld
een Campuspas wil aanvragen voor de trein.

Voor wie deze uitleg nog niet duidelijk is, de officiële volledige uitleg vind je op
http://icto.ugent.be/nl/booktree/2/5/100/
Veel succes!
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Beste kersverse criminologie student(e),

Naast het fantastische studentenleven bij Lombrosiana, zitten jullie nog altijd in de eerste
plaats op school en onze functie als faculteitskring bestaat erin jullie ook hier in bij te staan!

Daarom organiseren wij in het begin van het schooljaar een boekenverkoop. Binnen
Lombrosiana zijn 2 personen verantwoordelijk gesteld om dit te organiseren, namelijk de
cursusmeesters Liselot Casteleyn en Jackie Ceulenaere.
Op deze boekenverkoop bieden wij jullie zoveel mogelijk van jullie cursussen in een pakket
aan tegen een zo goedkoop mogelijke prijs.

Vanaf

15

september

kunnen

jullie

je

boeken

bestellen

via

onze

website

www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm .
De eerste week van het academiejaar kunnen jullie deze dan komen ophalen. De praktische
informatie in verband met deze verkoopmomenten delen we jullie op tijd mee.

Voor meer informatie of vragen kunnen jullie steeds terecht op het e-mailadres:
curus@lombrosiana.be .

Vele studentikoze groetjes van jullie
cursusmeesters,
Liselot en Jackie
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Beste eerstejaars studenten,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit jaar terug het 1e bachelor weekend. Dit
weekend gaat door het weekend voor de eerste lesweek. Ben je de enige van je kennissen
die criminologie zal volgen, of ben je slechts met een paar en je wil graag vlug nieuwe
mensen leren kennen? Dan is dit je kans.
We verblijven voor een paar nachten niet ver buiten Gent. Via de activiteiten leer je niet
alleen elkaar beter kennen, maar ook het praesidium. Die zullen zeker op vragen over het
‘student in Gent’ zijn kunnen antwoorden en een paar handige tips weten te vertellen.
We blijven niet heel het weekend ter plaatse, maar bezoeken ook eens het centrum van
Gent, zo loop je de eerste dagen niet meteen verloren en ontdek je al een klein deel van wat
Gent je allemaal te bieden heeft.
Ben je geïnteresseerd, aarzel dan niet om je in te schrijven voor deze onvergetelijke
ervaring. Praktische info vind je in de brief over het 1e bachelor weekend. Hopelijk tot dan!

Uw cultuurtjes

Jochen en Joachim
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1ste bachelorweekend, WHAAAAT?

Het bachelorweekend is een speciaal weekend georganiseerd voor de nieuwkomers om
kennis te maken met elkaar, met de vereniging en de stad Gent.
Het praesidium van Lombrosiana probeert elk jaar leuke activiteiten te uit de hoed te toveren
voor de nieuwe eerstejaars, zodat ze elkaar al goed leren kennen en zich wat beter thuis
voelen in Gent.
Mijn 1ste bachelorweekend
In tegenstelling tot dit jaar was mijn 1ste bachelorweekend pas de tweede week van het
academiejaar. Ik kende toen nog niet veel studenten buiten een paar mede-Nederlanders die
ik had leren kennen op de buitenlandse studentendag (eigenlijk geregeld voor erasmusstudenten) en 2 jongens die ik nog maar net kende. Uiteindelijk hadden we elkaar
overgehaald om ons toch maar in te schrijven.
We begonnen het weekend met een drankje om al een beetje met elkaar te kunnen
babbelen. Daarna werd ons een grote rondleiding gegeven in de Gentse binnenstad met
uitleg over en paar historische en ook belangrijke plaatsen en/of gebouwen.
Na het educatieve deel gingen we over op samenwerking! We kregen een blad met
verschillende opdrachten die we in groepjes
moesten vervullen. Het waren eigenlijk maar
domme ideetjes, zoals verzamel 100 1centjes of ga op de foto met dit of dat! Ik weet
nog dat ik me super heb ingezet om de
opdrachten te voltooien. We hadden namelijk
een weddenschap met het praesidium, dat
als wij alle opdrachten binnen een bepaalde
tijd konden voltooien, zij voor ons zouden koken! Anders moesten wij dit doen. Spijtig
genoeg hadden we niet gewonnen.. Maar het Praesidium was wel zo lief voor ons om alsnog
te koken. We werden naar het appartement gebracht van de toenmalige praeses en kregen
allemaal een groot bord lekkere spaghetti voorgeschoteld.
Na het eten en zowat met iedere student wel een babbeltje te hebben gemaakt, gingen we
over op de sport! Of ja sport? We gingen bowlen! In de Overpoortbowl in Gent (een plek
waar je misschien nog wel eens vaak gaat zitten).
Na ons grote bowlavontuur zijn we meegenomen naar ons eerste café om toch ook al eens
een beetje kennis te maken met het uitgaan in de Overpoort.
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De volgende morgen zijn we gaan zwemmen. Ondanks het feit dat iedereen nog redelijk
moe was van de vorige dag, was het zeker de moeite waard!

Na het bachelorweekend ben ik ook meteen bij deze mensen in de les gaan zitten. Door de
gedeelde ervaringen is er toch een goede vriendschap gaan ontstaan en ben ik zeker blij dat
ik geweest ben!

Een groot deel van de mensen die mee gingen behoren nu tot mijn beste vrienden!

Vorig jaar

Het jaar daarna mocht ik zelf mee als begeleider,
waar ik super veel zin in had! Deze keer ging het
weekend door in de scoutslokalen van SintAmandsberg. We hadden een groot kampvuur
gemaakt voor de sfeer om het een beetje gezelliger
te maken en om de nieuwe mensen al een beetje te
leren kennen. Er werden kennismakings spelletjes gespeeld en er werd een pintje
gedronken. De volgende dag begon de actie! We zijn met zijn allen richting Gent gegaan
waar er een stadsrondleiding werd gegeven door het praesidium. De studenten kregen
verschillende opdrachtjes om met elkaar samen te werken! We hebben nog lekker aan de
Graslei geluierd en een eetstop gamaakt bij de McDo!
Na de zeer vermoeiende luierdag aan het water zijn
we dan maar terug geslenterd naar onze thuisbasis
in Sint- Amandsberg. Ons avondmaal werd door het
praesidium bereid. Spijtig dat ik dit jaar dan wel mee
moest helpen.. Ook met de afwas.. Daarna begon de
avondactiviteit! Niet ver van de scoutslokalen was
een bos, dus we pakten onze zaklampen mee en
moesten elkaar gaan zoeken in het donker. Spijtig
genoeg waren mijn co-partner Sara en ik wel heel slecht in het spel en hebben we de
desbetreffende personen niet eens kunnen vinden! Buiten dat werd het spel als zeer
spannend en amusant ervaren.
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Na ons grote avontuur hebben we kaarsjes aangestoken en muziek aangezet en zijn we
met chips en andere hapjes nog hechter met elkaar geworden!
De dag daarna was het spijtig alweer tijd om onze spullen te pakken. Met zijn allen gingen
we weer terug naar Gent! Ik heb altijd een leuke tijd gehad op het bachelorweekend dus het
is zeker een aanrader. Je hebt niks te verliezen, alleen vrienden te winnen!

Geschreven door: Ingrid Jacobs
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Dag sportieve criminologen in spé,
Wij, Valérie en Arno, gaan ervoor zorgen dat jullie doorheen het jaar ook een beetje sportief
blijven. We gaan dit doen door:

- Het IFT
Het IFT is het Interfacultair Toernooi. Hier nemen de verschillende faculteiten of richtingen
het tegen elkaar op in allerhande sporten. Daarom is het belangrijk dat wij, de criminologen,
ons beste beentje voor zetten om aan zoveel mogelijk sporten te kunnen deelnemen! Wij
gaan de eerste schoolweek langskomen om eens te polsen in welke sporten jullie allemaal
interesse hebben.
- Bootcamps
Valérie gaat er voor zorgen dat die ongeschonden strakke lijven van jullie doorheen het
eerste jaar strak zullen blijven door bootcamps te organiseren.
- Skireis
Net zoals voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar in de les-vrije week een ski-reis.
Deze gaat door in Valmeinier (Frankrijk) en beloofd naar goede gewoonte opnieuw een
topper te worden met heel wat extra’s. Dus of je nu beginnend, gevorderd skieër of
snowboarder bent of zelfs allergisch bent aan de sneeuw, maakt niet uit, iedereen kan mee!
- Andere
Doorheen het jaar gaan er nog verschillende andere sportactiviteiten zijn, waaronder lopen,
zwemmen, … en natuurlijk niet te vergeten; de bierbowling!
Wij gaan jullie hier zeker van op de hoogte houden en wij komen de eerste schoolweek jullie
nog wat meer informatie verschaffen en eventuele vragen beantwoorden.
Wij hopen dit jaar op een massale komst naar onze sportactiviteiten, want wij kijken er alvast
heel hard naar uit.
Sportieve groetjes,
Arno en Valérie !
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Hier volgt nog even de uitleg voor de werking van onze site http://www.lombrosiana.be/
Op onze site vind ja alle informatie over ons en onze activiteiten maar ook samenvattingen
en examenvragen die heel handig kunnen zijn bij de examens.
Op ons forum bijvoorbeeld vind je een heel uitgebreid gamma van examenvragen die er door
medestudenten zijn opgezet om jullie een beeld te geven van wat jullie te wachten staat op
het examen.
Elk jaar organiseert Lombrosiana tal van activiteiten. Niet alleen feestjes maar ook
bijvoorbeeld een bezoek aan de gevangenis van Gent en het politiebureau in Ekkergem.
Iedereen kan aan deze activiteiten deelnemen maar hiervoor dien je je in te schrijven op de
site vermits het aantal bezoekers toegestaan meestal beperkt is.
je kan je aanmelden op onze site met je login gegevens van Minerva. Wanneer je daarna
doorklikt naar ‘activiteiten’ kan je jezelf en eventueel een vriend inschrijven voor een
activiteit. Je kan je daarna ook nog steeds uitschrijven door rechts te klikken op ‘mijn
activiteiten’.
Alle info over de boekenverkoop en de activiteiten kan je zowel terugvinden op de site als op
onze facebookpagina https://www.facebook.com/lombrosiana . Zo dat weten we dan ook
weer.
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Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets
Melodie: The Wild Rover
Ik ben een student bij de Crimi's van Gent
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.
Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier.
Refrein:
Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
We leren van moorden van seks en geweld
Maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld.
Want na het studeren dan gaan we op pad.
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat.
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!
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