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SPECIFIEKE INFORMATIE: FACULTEIT BEW 

 
 

1) ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN BEW 
 
Vanaf volgend academiejaar, komen drie groepen studenten in aanmerking om een semester in het 
buitenland te studeren: 

 studenten van het derde bachelorjaar TEW/HI/BI,  
 studenten van het eerste masterjaar HI/BI, en 
 studenten die een extra semester in het buitenland willen studeren na de studies Master 

TEW. 
 
In principe volgt een student derde bachelor (in het eerste semester) opleidingsonderdelen in het 

buitenland die zo goed mogelijk overeenkomen met de opleidingsonderdelen van het programma van 
het eerste semester aan de UHasselt en de opleidingsonderdelen van het tweede semester in het 
tweede semester aan de UHasselt. 
Afwijkingen kunnen optreden. Zo kan het gebeuren dat er voor een UHasselt opleidingsonderdeel van 
het eerste semester geen equivalent bestaat in de gastuniversiteit. In dat geval dient er dus een 
equivalent opleidingsonderdeel van een UHasselt tweede semester vak opgenomen te worden in het 

eerste semester in de gastuniversiteit. Het eerste semestervak dient dan via zelfstudie in het tweede 

semester te worden opgenomen. In sommige gevallen kan het examen van dit vak reeds tijdens de 
eerste semester examens aan de UHasselt worden afgelegd.  
 
Voor eerste master HI/BI studenten is de equivalentieregel iets minder streng opgevat.  De basis 
van de in het buitenland aangeduide opleidingsonderdelen is het programma van het eerste semester 
van de afstudeerrichting in zowel het eerste als tweede masterjaar.  Maar omdat hier de kwaliteit van 
het onderwijs aan onze partneruniversiteiten en het behoren van het opleidingsonderdeel tot de 

afstudeerrichting eveneens een heel belangrijke rol spelen, zijn er meer flexibele regels van 
overeenkomst.  Bovendien kunnen ook gemeenschappelijke opleidingsonderdelen uit het eerste 
semester van de beide masterjaren en eventueel een opleidingsonderdeel uit de minor van het eerste 
semester opgenomen worden.  In totaal zal de student eerste master dus 30 studiepunten in het 
buitenland opnemen uit het eerste semesterprogramma van zijn/haar beide masterjaren.  De 
resterende studiepunten uit het eerste semester van beide Masterjaren kunnen dan in het eerste 

semester van het tweede masterjaar aan de UHasselt opgenomen worden. 
 

Net als aan de Universiteit Leuven bieden we de studenten die hun Master TEW dit academiejaar 
beëindigen de mogelijkheid aan om een extra semester in het buitenland te gaan studeren. Bedoeling 
is een zelfde focus (maar niet dezelfde vakken) of andere focus dan de hier gevolgde afstudeerrichting 
te nemen en bij voorkeur (wij raden dat aan) 30 sp in het buitenland te volgen en daar ook in de 
examens te slagen. Maar de Erasmusregels gelden zodat 21 sp voldoende zijn om van een beurs te 

kunnen genieten. De “Transcript of record” zal dan bij het UHasselt diploma gevoegd worden. Hier is 
equivalentie minder strikt opgevat. Vermits het gaat om een extra semester kunnen studenten in hun 
gekozen focus een aantal opleidingsonderdelen in het buitenland selecteren (12 tot 18 sp 
normalerwijze) en deze dan aanvullen met vakken uit een lijst andere vakken. Het aanbod aan 
plaatsen en bestemmingen is echter relatief beperkt. 
 
Bovendien kunnen studenten die volgend academiejaar 3 Bach volgen ook tijdens de 

zomervakantie op zomerschool gaan (zie paragraaf 5). 
 
 
 

2) BIJKOMENDE SELECTIECRITERIA 
 

 
Voorwaarden voor deelname aan de uitwisselingen zijn: 
 
-   voor het desbetreffende academiejaar (d.i. 2016-2017) een diplomacontract afsluiten; 
-   ten laatste in het onmiddellijk voorafgaande academiejaar (d.i. 2015-2016) ingeschreven 

geweest zijn voor het volledig modeltraject van het tweede bachelorjaar BEW (voor studenten 
die in het derde bachelorjaar op ERASMUS willen gaan) of van het derde bachelorjaar HI/BI 

(voor de HI en BI studenten die in het eerste masterjaar op ERASMUS willen gaan); 
-  ofwel na hoogstens 3 academiejaren zowel voor het eerste als voor het tweede bachelorjaar    

geslaagd zijn (na eerste of tweede examenkans) ofwel na hoogstens 2 academiejaren 
geslaagd zijn voor het eerste bachelorjaar én voor minstens 39 studiepunten (credits) behaald 
hebben voor het tweede bachelorjaar (na eerste of tweede examenkans).  In de praktijk 
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betekent dit dat een student 99 studiepunten moet behaald hebben om in aanmerking te 
komen. 

  Deze beperking is natuurlijk bijna steeds bereikt voor een eerste masterstudent die in het 
buitenland  wil gaan studeren, maar dient scherp in het oog te worden gehouden voor de 

derde bachelorstudent 
- Voor de studenten 1 Master HI gaat het niet om 99 sp, maar om 159 sp 
- Voor de studenten Master TEW, die een extra semester in het buitenland willen studeren is de 

strikte voorwaarde dat ze op alles geslaagd zijn in hun Masterjaar aan de UHasselt, maar 
eventueel nog hun masterproef moeten afleggen. Dan gaat het om 219 sp  

   
Een aantal principes gelden bij het toewijzen van de studieplaatsen in het buitenland: 
 

1. Voor de enkele bestemmingen (zie bijlage 1, 2 en 3) die voor twee of drie groepen studenten 

(3de  bachelor TEW en eerste master HI/BI en/of Master TEW) in aanmerking komen, zullen de 
TEW studenten die volgend academiejaar hun derde bachelorjaar aanvangen en in het 
buitenland willen studeren voorrang krijgen omdat zij tijdens hun studie slechts één 
moment hebben om in het buitenland te gaan studeren op de 1 Master HI/BI studenten (die 
tijdens de studie in principe over twee mogelijkheden beschikken) en deze weer op de 
Master TEW studenten, die een extra semester willen opnemen.  

 

2. Vermits studenten theoretisch twee keer op ERASMUS kunnen gaan en we zoveel mogelijk 
studenten de kans geven willen geven om een semester in het buitenland te studeren, krijgen 
studenten die nog niet in het buitenland hebben gestudeerd bij een tekort aan plaatsen voor 
een welbepaalde bestemming tegenover het aantal aanvragen voorrang op wie dat wel al 
heeft gedaan. Dit geldt zowel voor de 1 Master HI/BI als voor het extra semester na Master 
TEW. 
 

3. Bovendien wordt na aanvraag door de student om in het buitenland te studeren eveneens een 
selectiegesprek georganiseerd.  De modaliteiten daarvan zullen nog worden meegedeeld.  
Deelname aan dit gesprek is verplicht, anders zal de student geen toestemming krijgen in het 
buitenland te studeren. 
 

De bedoeling van dit gesprek is minder gemotiveerde kandidaten te weren net als kandidaten die 

weinig kans maken omwille van het op het moment van het selectiegesprek behaalde 
studiepuntentotaal. Bovendien moet een ranking opgesteld worden, die behoudens voor punt 1 

hieronder ook de ranking zal zijn die wordt meegedeeld aan de centrale diensten voor het toekennen 
van de Erasmusbeurzen. Die ranking zal alleen in werking treden als de UHasselt in het geval zou 
komen minder Erasmusbeurzen toegekend te krijgen dan er kandidaten zijn. Dan zullen de laagst 
gerangschikten eerst afvallen. 
 

1. De ranking geldt enkel voor de studenten die op Erasmus willen vertrekken, dus niet voor de 
studenten die opteren voor verre bestemmingen (die genieten toch niet van een 
Erasmusbeurs). 

2. De studenten Master BI die een jaar in Pisa willen studeren moeten in de ranking opgenomen 
worden. We bieden het jaar Pisa immers in onze studiegids als andere richting (BI-BOA en niet 
BI-ICT) met vakken onder eigen nummercode aan. De studenten BI moeten dus wettelijk de 
mogelijkheid hebben deze studierichting te volgen. 

3. Voor de andere kandidaten kan een systeem met twee soorten criteria gevolgd worden om te 
selecteren: verplichte criteria (wie er niet aan voldoet valt af) en criteria die bepalen of je tot 
de ranking kan behoren of niet (die dus samen met de verplichte criteria gecontroleerd 
worden in een selectiegesprek). 

4. Als verplichte criteria: 
a. Een minimum aantal studiepunten behaald hebben op het ogenblik dat de 

kandidaatstelling moet worden ingediend  (dus dit jaar op 20 februari 2016): 72 sp 
voor 2 Bach TEW/HI/BI (die in 3 Bach TEW/HI/BI willen gaan) en 132 sp voor 3 Bach 
HI/BI kandidaten (die in 1 Master HI/BI willen gaan) en 192 sp voor de kandidaten 
Master TEW die een extra semester in het buitenland willen studeren. Deze kandidaten 
moeten wel hun Bachelor diploma TEW gehaald hebben. 

b. Tijdigheid en volledigheid van het dossier dat elektronisch moet worden ingediend. 
5. Overige selectiecriteria: 

a. De studieresultaten in percentage behaalde punten berekend over alle vakken 
waarvoor een examen is afgelegd op het ogenblik dat de kandidaatstelling wordt 
ingediend 

b. Motivatie onder meer gemeten aan de hand van: 
i. Motivatie om in het buitenland te willen studeren en daarvoor wanneer nodig 

bijkomende inspanningen te leveren 
ii. Voorbereiding van het selectiegesprek 
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iii. Motivatie om bepaalde bestemmingen te kiezen/niet te kiezen 
iv. Inzicht in de eigen capaciteiten 
v. Inzicht in de redenen van het bepaalde van sommige zwakkere 

studieresultaten en motivatie om daaraan te verhelpen 

vi. Aanwezigheid van voldoende taalkennis of realistische planning om daaraan te 
verhelpen 

vii. Capaciteit om zich geordend uit te drukken 

 
 
 
3) ORGANISATIE VAN HET STUDIEPROGRAMMA VOOR STUDENTEN  
 
Als je aan ERASMUS of een soortgelijk uitwisselingsprogramma deelneemt, volg je in je derde 

bachelorjaar een aangepast studieprogramma, dat minstens 60 en hoogstens 63 studiepunten telt en 
dat is samengesteld uit 2 delen: 
 
1) Het studieprogramma aan de gastuniversiteit tijdens het eerste semester 

 
Dit programma telt minstens 21 en hoogstens 33 studiepunten en wordt als volgt samengesteld: 

 

- Enkel opleidingsonderdelen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen worden 
opgenomen: 

 
 Het opleidingsonderdeel behoort tot het (breed gedefinieerde) bedrijfseconomische en/of 

bedrijfskundige gebied of tot de hulpwetenschappen van dit domein.  
 Het opleidingsonderdeel vertoont geen of minimale inhoudelijke overlappingen met 

opleidingsonderdelen uit de modeltrajecten van het eerste en tweede bachelorjaar van de 

gevolgde studierichting aan de UHasselt, noch met opleidingsonderdelen van het derde 
bachelorjaar waarvoor reeds credits werden verworven. 

 Het gaat niet om een opleidingsonderdeel van het eerste bachelorjaar aan de 
gastinstelling. 

 
-  Voor elk verplicht opleidingsonderdeel van het studieprogramma aan de UHasselt, dat      

geprogrammeerd wordt in het eerste semester en waarvoor nog geen credits werden 
verworven, dient de student een equivalent opleidingsonderdeel te volgen.  

‘Equivalentie’ betekent niet dat het opleidingsonderdeel aan de gastinstelling precies dezelfde 
inhoud moet hebben als dat aan de UHasselt, wel wordt bedoeld dat beide 
opleidingsonderdelen zich op hetzelfde domein situeren en van een vergelijkbaar niveau zijn. 
 Als het totaal van de equivalente cursussen lager ligt dan dit van de opleidingsonderdelen 

van de UHasselt, kan een bijkomend opleidingsonderdeel worden ingeschoven. 

 Voor onze taalvakken geldt een uitzonderlijke regeling. Hiervoor worden geen equivalente 
opleidingsonderdelen van de gastuniversiteit aanvaard. 

 
- “Equivalentie” voor eerste Master dient zoals al vermeld iets ruimer geïnterpreteerd te worden. 

 
- Voor de studenten Master TEW die een extra semester in het buitenland willen volgen zal 

equivalentie nog ruimer geïnterpreteerd worden (zie punt 4) 

 

- Los van het equivalentievraagstuk waarbij we pogen combinaties van vakken in gekende talen 
te zoeken, kan het voorkomen dat er een gemengd taalprogramma ontstaat (vb. Engels-

Spaans). We raden studenten aan vooraf in taalkennis te investeren, in België of vooraf aan 
de start van het programma ter plaatse; 
 

 
2) Evaluatie van de opleidingsonderdelen opgenomen aan de gastuniversiteit 

 
Resultaten voor de opleidingsonderdelen, gevolgd in het buitenland, worden aangepast aan 
het UHasselt-quoteringssysteem volgens vaste omzettingstabellen. Vervolgens worden ze 
op identieke wijze als resultaten voor de equivalente UHasselt- opleidingsonderdelen 
verrekend in de einduitslag voor het jaar. Deze tabellen zijn beschikbaar bij Kathy Hoffer 

(lokaal B70 – zie contact onderaan) 
 
Bij beslissingen over slagen en falen en over vrijstellingen bij tweede zittijd of bissen gelden 
identieke beslissingsregels als voor de UHasselt- opleidingsonderdelen.  
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Indien men niet slaagt voor een opleidingsonderdeel dat in het buitenland werd gevolgd, heeft 
men recht op een herkansingsexamen opgesteld en beoordeeld door de desbetreffende docent 
van de gastuniversiteit.   De regels die aan de gastinstelling gelden voor herkansingsexamens 
(voor gaststudenten) worden gevolgd. Tijdstip en plaats (UHasselt of gastuniversiteit) van zo’n 

herkansingsexamen worden geval per geval overeengekomen tussen de gastuniversiteit en de 
Dienst Internationalisering Onderwijs van de Faculteit BEW. Zie tabel in bijlagen 1, 2 en 3.  
 

3) Het studieprogramma aan UHasselt tijdens het tweede semester 
 
Dit programma voor het tweede semester wordt samengesteld uit UHasselt-
opleidingsonderdelen voor minstens 24 studiepunten. 
De coördinator van de uitwisselingsprogramma’s formuleert voor elke student een voorstel van 
studieprogramma aan de UHasselt. Daarbij worden de volgende principes toegepast: 

 Alle opleidingsonderdelen van het modeltraject van het derde bachelorjaar van de 
desbetreffende studierichting, die in het tweede semester worden aangeboden, dienen 
te worden opgenomen. Hierop wordt slechts uitzondering gemaakt indien aan de 
gastuniversiteit een equivalent opleidingsonderdeel werd opgenomen. 

 Verplichte opleidingsonderdelen van het eerste semester van het derde bachelorjaar 
waarvoor in het buitenland geen equivalent opleidingsonderdeel werd gevolgd, dienen 

eveneens te worden opgenomen. Voor deze opleidingsonderdelen kan men geen les 

volgen. Het inhaalexamen van het tweede semester dient te worden afgelegd. Aan 
studenten die tijdig terugkeren van de gastuniversiteit kan worden toegelaten het 
examen van het eerste semester af te leggen.  

 Om te komen tot minimum 60 studiepunten voor het studiejaar worden eventueel 
andere opleidingsonderdelen uit het aanbod van de faculteit BEW toegevoegd.  

 
Voor opleidingsonderdelen van het eerste semester van het tweede bachelor jaar waarvoor bij 

het begin van het studieverblijf nog geen credit was behaald, kan het inhaalexamen van het 
tweede semester worden afgelegd of, bij tijdige terugkeer van de gastuniversiteit, het examen 
van het eerste semester. 
 
Dezelfde regels gelden voor de masterstudenten die in het buitenland studeren.  Enkel behelst 
hun programma opleidingsonderdelen uit zowel het eerste semester van het eerste masterjaar 

als uit het eerste semester van het twee masterjaar. 
 

 
 

4) Voor de studenten Master TEW die volgend academiejaar een bijkomend semester 
willen volgen zijn de principes uiteraard eenvoudiger. 

 

Deze studenten volgen een programma van minimum 21 sp en bij voorkeur 30 sp in het 
buitenland. De vakken worden gekozen uit een ter beschikking gestelde lijst. De 
keuzeprincipes zijn de volgende: 

 Er worden minimum 12 tot 18 sp (of 20 sp) gekozen uit een focusrichting (te 
vergelijken met onze afstudeerrichtingen TEW) die dezelfde of een andere kan zijn dan 
de in Hasselt gekozen studierichting. Bij keuze van dezelfde focus, mogen niet 
dezelfde vakken worden opgenomen. 

 Deze keuze wordt aangevuld met vakken uit dezelfde focusrichting, uit andere 
focusrichtingen of van meer algemene aard die op de voorgestelde lijst voorkomen 

 De keuze van de partners staat garant voor de kwaliteit en er is niet echt gestreefd 
naar equivalentie met vakken in onze Master TEW afstudeerrichtingen. 

Gelijkaardigheid is eerder het richtsnoer geweest. 
 Herexamens worden afgelegd op de dag van het herexamen in het buitenland en 

indien mogelijk op dat moment via e-mail aan de UHasselt. Deze keuze is afhankelijk 
van de mogelijkheden die bij de partner aangeboden worden. 

 
 

 
 
4)MOGELIJKE BESTEMMINGEN IN 2016-2017 

 
Voor 2016-2017 heeft de Faculteit BEW samenwerkingsakkoorden afgesloten met een groot aantal 
universiteiten (inclusief universiteiten in Canada, China, Vietnam en Jordanië).  Zie tabel in bijlagen 1, 2 
en 3. 
 
Niet alle bestemmingen zijn voor elk van de drie studierichtingen (TEW/HI/BI) geschikt. In 
de tabellen in bijlage wordt voor elke gastuniversiteit aangeduid wat mogelijk is op dit 
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moment. Bij de keuze van mogelijke bestemmingen in je kandidaatstelling dien je hiermee 
rekening te houden.  
 
Maar ondertussen kunnen nog wijzigingen voorkomen omdat contracten veranderen en wij 

werken aan verbeteringen.1 Wij zullen U op de hoogte houden van belangrijke aanpassingen 
via het infobord naast kantoor B71. 
 

Bovendien kunnen studenten die in academiejaar 2015-2016 een inschrijving hebben in het tweede 
bachelorjaar TEW, HI of BI van de UHasselt tijdens de zomervakantie ook deelnemen aan “summer 
schools”, waarvoor de verworven ECTS credits als keuzevakken worden gewaardeerd in het derde 
bachelorjaar. 
Net als vorig jaar zullen drie mogelijkheden aangeboden worden op dezelfde plaatsen als vorig jaar 
(‘The Wroclaw University of Economics’, Wroclaw, Polen, ‘The Princess Sumaya University for 

Technology’, Amman, Jordanië en de Universidad de Almeria, Spanje).  De thema’s van de cursussen 
en de data zijn zoals ieder jaar nog concreet met onze partners af te spreken.  Ze zullen apart worden 
meegedeeld.  Zie paragraaf 6. 
  
 
5)TAALKUNDIGE VOORBEREIDING 

 

 Voor studieverblijven aan de Engels- en Franstalige instellingen wordt geen taalkundige 
   voorbereiding voorzien. Aan meerdere instellingen bestaat niettemin de mogelijkheid om voor of  
   tijdens het semester taalcursussen te volgen.  
 Wie zich kandidaat wenst te stellen voor Duitsland of Oostenrijk en noch aan de UHasselt, noch elders 

Duits gestudeerd heeft, volgt best het desbetreffende taalvak (niveau 1) in het tweede semester van 
2013-2014. Wie om deze redenen Duits 1 wenst te volgen, gelieve zo spoedig mogelijk de 
onderwijskundige dienst te contacteren (en niet de desbetreffende docent). 

 Het is ook mogelijk om zelfstandig de opleidingsonderdelen Duits 1 (en 2) door te nemen. Dit kan 
men bijv. tijdens de paasvakantie of de zomervakantie doen. Hieraan begin je het best niet volledig op 
eigen houtje. Je raadpleegt het best vooraf de desbetreffende docent. 

 Voor studieverblijven in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië kan men in principe, dadelijk voor 
het begin van het academiejaar, een intensieve cursus voor ERASMUS studenten volgen aan de 
gastuniversiteit. De inschrijvingsgelden voor deze taalcursussen kunnen door de UHasselt 

(gedeeltelijk) worden terugbetaald.  
 Uiteraard raden wij eenieder aan ook andere mogelijkheden om de lokale taal beter te beheersen te 

exploreren en actief te gebruiken, zoals avondschool, PCVO-cursussen of on-line cursussen van de 
diverse instituten die grote taalgebieden in België organiseren (Goethe Institut, Instituut Cervantes, 
Instituut Dante Alleghieri). 

 
 

6)ZOMERSCHOLEN 
 
Studenten kunnen los van deze semesterlange studieperiode in het buitenland ook een korter verblijf 
in het buitenland overwegen. Dat kan met onze drie zomerscholen, die contractueel afgesproken 
werden met de Universiteit van Wroclaw, Polen; met PSUT in Amman, Jordanië en met de Universidad 
de Almeria, Spanje. Voorwaarden daarvoor zullen apart worden bekendgemaakt. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
1 Op dit moment werken wij aan nieuwe contracten met o.a. de University of Flint, School of Managment te Flint, 
Michigan en Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA en zijn uitbreidingen gerealiseerd van de contracten 
met de Universiteit van Porto. We hopen enkele van deze projecten gerealiseerd te hebben voor 2016-2017.  
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BIJKOMENDE INFO 
 

Vanaf 20 februari 2016 kan je op de Dienst Internationalisering Onderwijs (B70) terecht voor  
informatie over de studieprogramma’s van de diverse partneruniversiteiten.  
Respecteer a.u.b. de openingsuren: in principe elke werkdag van 8u30 tot 11u30.  
 
Voor de selectie van kandidaten en de toewijzing van bestemmingen is het niet wenselijk 
dat je individuele vragen voorlegt aan de contactpersonen van de partneruniversiteiten. 

 
 
Verder zijn jij en je ouders met vragen steeds welkom bij: 
 
 
 

Dienst Internationalisering UHasselt (DIOS) 

- Liesbeth Oeyen – Instellingscoördinator Erasmus  
 (Rectoraatgebouw 3.02 – 011/26.80.66 – liesbeth.oeyen@uhasselt.be) 

- Erika Vandersmissen – Administratieve opvolging Erasmus  
   erika.vandersmissen@uhasselt.be) 

 
 
 

 
 
 
 
Faculteit BEW:  

 Wouter Faes   

   (B71 – 011/26.86.47 – wouter.faes@uhasselt.be) 
 Kathy Hoffer  

   (B70 – 011/26.87.18 – kathy.hoffer@uhasselt.be) 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:liesbeth.oeyen@uhasselt.be
mailto:erika.vandersmissen@uhasselt.be
mailto:wouter.faes@uhasselt.be
mailto:kathy.hoffer@uhasselt.be
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Bijlage 1: BACHELORS: bestemmingen per studierichting voor 2016-2017   (18.08.15) 

 

 
UNIVERSITEIT 

TEW HI BI BESCHIKBARE 
PLAATSEN 

START SEM.1 
  

EINDE SEM.1  PLAATS  
2DE KANSEX. 
(verandert ieder 

jaar) 

AMMAN, Princess Sumaya University for Technology  X X 5 15.09.2014 30.01.2015  

ATHENE, University of Economics and Business X   2 01.10.2014 13.02.2015 Athene 

BRITISH COLUMBIA, Thompson Rivers University X X  1    

DRESDEN, Technische Universität  X X 1 01.10.2014 31.03.2015  

HAMBURG, Universität Hamburg X X X 1 01.10.2014 31.03.2015 Hamburg 

HANOI, Foreign Trade University X   2 Begin sept.   

INNSBRUCK, Universität Innsbrück X X X 4 22.09.2014 13.02.2015 Innsbrück 

JYVASKYLA, University of Jyväskylä X X  2 01.09.2014 19.12.2014 Docent bepaalt 

LEIPZIG, Universität Leipzig X   2 01.10.2014 31.03.2015 Leipzig 

LUGO, , Universidade de Santiago de Compostela (5)  X X  3 08.09.2014 23.01.2015 Eind juni -begin juli 

MACAU, University of Macau X X X 1 25.08.2014  19.12.2014  

MARSEILLE, KEDGE Business School X   6 08.09.2014 19.12.2014  

MICHIGAN, University of Michigan, School of 
Management, Flint 

X X  1    

MONTPELLIER, Université de Montpellier IAE X   4 15.09.2014 19.12.2014 UHasselt 

NANTES, Université de Nantes X   4 15.09.2014 11.01.2015 Nantes (juni) 

NEWFOUNDLAND, Memorial University of Newfoundland X   2 01.09.2014 17.12.2014  

PAMPLONA, Universidad Publica de Navarra (2) X   3 08.09.2014 24.01.2015  

PORTO, Universidade do Porto X X  2 15.09.2014 11.02.2015  

QUEBEC, Bishop’s University, Lennoxville X X  2 01.09.2014 12.12.2014  

RENNES, Université de Rennes I  X  5 01.09.2014 19.12.2014 UHasselt 

SALAMANCA, Universidad de Salamanca (4) X X  5 22.09.2014 07.02.2015 Salamanca 

VALENCIA, Universidad de Valencia (3) X X X 6 10.09.2014 01.02.2015 Valencia(eind juni-
begin juli) 

WARSAW, Ryszard Lazarski Univ. of Commerce and Law X   2 22.09.2014 02.02.2015  

 

(1) Begin september cursus Spaans.  Te bewijzen taalniveau bij inschrijving: B2 ( CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 
(2) Eind augustus intensieve cursus Spaans 
(3) “Reasonable knowledge “van het Spaans gevraagd voor het volgen van Spaanse cursussen 
(4) Intensieve cursus Spaans start laatste week van september.  Ook in juli en augustus worden cursussen Spaans aangeboden. 

(5) Intensieve cursus Spaans vanaf juni om de veertien dagen startende - twee modules zijn nodig minimaal.  
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Bijlage 2: 1 MASTER HI: bestemmingen per studierichting voor 1 Master HI/BI voor 2016 – 2017  (10.10.2015) 
 

 
UNIVERSITEIT 

HI 
AF 

HI 
OML 

HI 
TIM 
 

HI 
MAR 

BI BESCHIK-
BARE 
PLAATSEN 

START SEM.1 EINDE SEM.1 
 

ABERYSTWYTH, University of Aberystwyth  X (Acc)     1 24.09.2014 26.01.2015 

ALMERIA, Università de Almeria X (Acc en Fin)   X  2 24.09.2014 16.02.2015 

ATHENE, University of Economics and Business    X  1 01.10.2014 13.02.2015 

DRESDEN, Technische Universität  X    1 01.10.2014 31.03.2015 

EINDHOVEN, TU Eindhoven  X    2 20.08.2014 20.02.2015 

GRAZ, Oostenrijk, Karl Franzens Universität   X X   2 31.08.2014 * 01.02.2015 

LAPPEENRANTA, Techn. Universiteit Lappeenranta  X X   2 08.09.2014 19.12.2014 

MACAU, University of Macau X (Acc en Fin) X  X  1 20.08.2014 18.12.2014 

MADRID, Universidad Carlos III, Madrid-Getafe X (Fin)   X  3 03.09.2014 01.02.2015 

MARSEILLE, KEDGE Business school X (Acc en Fin)   X  2 08.09.2014 19.12.2014 

MONS, Université de Mons X (Acc en Fin)   X  2 17.09.2014 26.01.2015 

ODENSE, University of South Denmark   X X  2 28.08.2014 01.02.2015 

PISA, Università degli Studi (keuze tussen eerste 
semester of vol jaar) 

    X 5 24.09.2014 
18.02.2015 

15.02.2015 
31.07.2015 

PORTO, Universidade de Porto (eerste of tweede 
semester) 

    X 4 15.09.2014 11.02.2015 

RENNES, Université de Rennes I X (Fin)     2 01.09.2014 19.12.2014 

SOFIA, University of National and World Economy 
Sofia  

X (Fin)   X  1 17.09.2014 29.01.2015 

WROCLAW, University of Wroclaw X (Acc en Fin) X  X  3 24.09.2014 11.02.2015 

 
* 2-3 weken voor de start van het academiejaar: “German Intensive course ” 
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Bijlage 3:  MASTER TEW: bestemmingen per focus keuze voor bijkomend semester na Master TEW aan de UHasselt (*) 
voor 2016 – 2017  (18.08.2015) 
 

Universiteit Focus 
AF 

Focus 
BM 

Focus 
OI 

Focus 
MAR 

Focus 
INT. 

BUS. 

Andere 
FOCUS 

Aantal 
Beschik-

bare 
plaatsen 

Start 
SEM. 1 

Einde 
SEM. 1 

ATHENE, Athens University of Economics and Business    X X X  1 01.10.2014 13.02.2015 

GRAZ, Karl Franzens Universität  X X    1 31.08.2014* 01.02.2015 

HAMBURG, Universität Hamburg  X   X  X(OML) 3 01.10.2014 31.03.2015 

LEIPZIG, Universität Leipzig  X X     1 01.10.2014 31.03.2015 

PAMPLONA, Universidad Publica de Navarra, UPNA      X  2 08.09.2014 24.01.2015 

RENNES, Ecole Supérieure de Commerce de Rennes  X  X X   3 01.09.2014 19.12.2014 

SIENA, Universita degli Studi di Siena  X      2   

SOFIA, University of National and World Economy, Sofia 
  

  X X X  1 17.09.2014 29.01.2015 

* 2-3 weken voor de start van het academiejaar: “German Intensive course ” 

 

(*) Focus betekent de keuze die de student voor het verblijf in het buitenland maakt. Deze focus moet niet overeenkomen 

met de in Hasselt vooraf gevolgde afstudeerrrichting. 

 
Alle masters TEW kunnen elk van deze 8 bestemmingen kiezen. Ter plaatse geven de kruisjes in de tabel aan welke keuze focus richting er zijn. 
 


