Mobility Online
Universiteit Twente gebruikt het Mobility Online systeem voor de registratie van de these. Hieronder staan de
stappen die moeten worden doorlopen. Heb je vragen of is iets niet duidelijk neem dan contact op met BOZ.

Graduation – standard pipeline
Als je 1e begeleider het onderzoeksvoorstel heeft goedgekeurd (binnen 6 weken na de start van je these) kun je
beginnen met deze procedure.
Uiterlijk 6 weken na de start van de these
Stap 1: Registreer je in Mobility Online in de Graduation-standard pipeline binnen 6 weken na de start van de these
via deze link:
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=ENSCHED01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT
&aust_prog=INT_GRAD&sprache=en
Let op de volgende zaken:


Vul beide begeleiders in:
- 1e begeleider: Committee Chair
- 2e begeleider: Committee member UT



Je moet de cursuscode invullen. Kies deze uit onderstaande tabel:
Naam
Bachelorthese CRV
Bachelorthese GP
Bachelorthese HFE
Bachelorthese ILO
Bachelorthese OMD
Bachelorthese PPT

Cursuscode
201000150
201000149
201300126
192913979
201200242
201300125



‘Courses yet to be completed’ hoef je niet in te vullen.



Vul onder ‘Additional remarks’ de richting van je these in:
 CRV / HFE / PPT / GP / ILO / OMD

Als de registratie goed is gegaan ontvang je een automatisch gegeneerde email met daarin de link om in te loggen in je
Mobility Online account.
Stap 2: Log in en download het ‘Application form’, print het uit, laat het door je 1e begeleider ondertekenen en lever het in
bij BOZ (Ravelijn 3284).
Als het ‘Application form’ akkoord is zal BOZ je ‘Application’ goedkeuren en ontvang je een bevestigingsemail van
Mobility Online.
Tijdens het afronden van je bachelorthese
Als je groen licht hebt gekregen van je begeleider voor de presentatie:
Stap 3: Log in bij Mobility Online en controleer of er gegevens gewijzigd moeten worden via ‘Edit Application’
 Als de titel of de omschrijving van je these veranderd is of als er een wijziging in de begeleiding heeft
plaatsgevonden kun je dat tijdens deze stap aanpassen in het systeem. Zorg dat je de definitieve titel van je
these invult.
Stap 4: Mark your project as ‘finished’ in Mobility Online.
Als je het evaluatieformulier hebt ingeleverd en de these hebt geüpload en gemaild zal BOZ jouw project in Mobility
Online goedkeuren en de ‘application’ op ‘finished’ zetten.

