MASTER IN DE TOEGEPASTE
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN:
HANDELSINGENIEUR
OPERATIONEEL MANAGEMENT EN LOGISTIEK
TECHNOLOGIE-, INNOVATIE- EN MILIEUMANAGEMENT
ACCOUNTANCY EN FINANCIERING
MARKETING
WAT JE ZEKER MOET WETEN?
diploma
master in de toegepaste
economische wetenschappen:
handelsingenieur
afstudeerrichtingen
operationeel mangement en
logistiek, technologie-, innovatie- en
milieumanagement, accountancy en
financiering, beleidsmanagement

studieduur
2 jaar = 120 studiepunten
aard opleiding
dagopleiding
werkmethoden
- hoorcollege, responsiecollege en
werkzittingen
- groepsopdrachten, praktijkgerichte
opdrachten
- gebruik elektronische leeromgeving

examenspreiding
semestersysteem, examens na elk
semester
brugprogramma’s
voorbereidingsprogramma voor
academische bachelors/masters die
niet rechtstreeks kunnen toegelaten
worden

TROEVEN VAN DE MASTEROPLEIDING

TROEF 1

Econoom en ingenieur.
Als handelsingenieur geniet je een hoogwaardige opleiding waarin
je naast bedrijfseconomische kennis en vaardigheden ook een
ingenieurscomponent ontwikkelt. Deze technologische basis stelt
je in staat om nieuwe technische ontwikkelingen vanuit een economisch standpunt te evalueren, begeleiden en implementeren.
Naast een technische bagage is voor een handelsingenieur ook
een ruime analytische bagage belangrijk. De opleiding handelsingenieur situeert zich op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technisch management en kwantitatieve analyses. Deze insteek biedt
je de grote kans om in de loop van je carrière een variatie aan
uitdagende projecten te leiden en coördineren.

TROEF 2

De uitdagingen van morgen.
Maatschappelijke en economische uitdagingen die zich in de
21ste eeuw prominent manifesteren zijn o.a. globalisering, milieuen klimaatdruk, de exponentiële groei van wereldpopulatie en de
energievoorziening op lange termijn. Als handelsingenieur verwerf je
inzicht in deze problemen en hun consequenties (bv. grote logistieke
uitdagingen) en leer je zowel economisch als technisch haalbare
oplossingen te formuleren. Je wordt opgeleid tot een multidisciplinair manager met diepgaand inzicht in de technologische
uitdagingen van morgen: energie, duurzame logistiek en open
innovatieprocessen.

TROEF 3

Dubbele specialisatie.
De studie handelsingenieur is een brede opleiding die professioneel
veel uitwegen en mogelijkheden biedt. Jonge afgestudeerden zijn
graag geziene analisten en beleidsvoorbereiders. In een volgende
carrièrestap komen handelsingenieurs in talrijke managementfuncties
terecht. Om de opleiding af te stemmen op jouw interesse, kun je in
de derde fase van de bacheloropleiding een keuzeopleidingsonderdeel opnemen. In de masteropleiding kies je een afstudeerrichting
én kan je kiezen uit een verbredende optie, een bedrijfsproject of
een onderwijsprofiel met het volgen van opleidingsonderdelen uit de
specifieke lerarenopleiding. Deze brede waaier aan keuzes laat je toe
je eigen interesses te ontdekken en verbreedt je vaardigheden. Daarnaast zorgt de dubbele specialisatie ervoor dat je ook ruim inzetbaar
bent op de arbeidsmarkt. Je bent immers van twee domeinen goed
op de hoogte.

“Handelsingenieurs
zijn bruggenbouwers
tussen cruciale
bedrijfsdisciplines”

STUDIEPROGRAMMA VAN
DE MASTEROPLEIDING

1

OPLEIDINGSONDERDELEN

EERSTE MASTERJAAR IN DE TEW:
HANDELSINGENIEUR

OPLEIDINGSONDERDELEN

OPERATIONEEL MANAGEMENT EN LOGISTIEK
SEM 1 SEM 2

Gevorderde technieken in operationeel onderzoek

3

Bedrijfseconomische toepassingen van multivariate data
analyse

6

Innovatief HRM en veranderingsmanagement

6

Tijdreeksanalyse

3

Kwantitatieve economie
Business ethics and corporate governance

Duurzame logistiek

6

ERP systems

6

Organisatie van productie en diensten*

6

Supply chain management

6

TECHNOLOGIE-, INNOVATIE- & MILIEUMANAGEMENT

6
3

Onderzoeksplan

3

Materiaalwetenschap

6

ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
ACCOUNTING TRACK

Emerging technologies

6

Bedrijfstoepassingen in TIM

6

Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie*

6

Milieu- en energie-economie

6

TOTAAL

87

69

Meer info: www.uhasselt.be/studiegids

Risicomanagement en interne beheersing*

6

Internationale controlestandaarden

3

Voortgezette accounting
Voortgezette balansanalyse

SEM 1 SEM 2

* Indien dit opleidingsonderdeel reeds gevolgd werd tijdens de bacheloropleiding,

6

wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een keuzevak.

3

Geconsolideerde jaarrekening

6

ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
FINANCE TRACK
Afgeleide financiële activa*

6

International financial management

6

Entrepreneurial finance

6

HANDELSINGENIEUR STUDEREN EN DAN...

Governance and accountability

3

Empirische methoden voor bank- en financiewezen

3

MARKETING
Strategic marketing

3

Marktstrat simulation game

3

Advanced marketing topics

6

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak
terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan
hun afstudeerrichting in de master. Zo kun je onze
afgestudeerden terugvinden in functies als:
• cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel 		
analyst, auditor …

Marketing analytics*

6

Marketingproject

6

• marketing manager, market researcher, campaign manager, 		
pricing specialist, retail verantwoordelijke …
• logistiek manager, productie planner, distributiemanager, 		
kwaliteitsmanager, project consultant …
• productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, 		
energie specialist …
Kortom in een breed spectrum van private en publieke
organisaties, zijn handelsingenieurs actief.
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OPLEIDINGSONDERDELEN

TWEEDE MASTERJAAR IN DE TEW:
HANDELSINGENIEUR

OPLEIDINGSONDERDELEN
Business game

SEM 1 SEM 2

OPTIE ACCOUNTING

SEM 1 SEM 2

6

Keuze van 3 SP uit:

Voortgezette accounting

6

Fiscaal recht van de onderneming

3

Geconsolideerde jaarrekening

6

Voortgezette balansanalyse

3

Value chain management

3

Taalkeuze**

3

3

Entrepreneurial finance

Masterproef

6

9

12

International financial management

6

OPTIE FINANCE

ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
ACCOUNTING TRACK
Externe controle

6

Governance and accountability

3

Fiscaal recht van de onderneming

3

ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
FINANCE TRACK

3

Empirische methoden voor bank- en financiewezen

3

OPTIE REVISORAAT
Fiscaal en sociaal recht

6

Boekhoud- en jaarrekeningrecht

6

Internationale rapportering en analyse

Risicobeheer in financiële instellingen
Voortgezette balansanalyse

Governance and accountability

6
3

Fiscaal recht van de onderneming

3

MARKETING

6

OPTIE OPERATIONEEL MANAGEMENT EN LOGISTIEK
Duurzame logistiek

6

ERP systems

6

Supply chain management

Marketing engineering

6

Retailing

6

OPERATIONEEL MANAGEMENT EN LOGISTIEK
Bedrijfstoepassingen in OML

6

Automatisering en kwaliteitstechnieken

6

TECHNOLOGIE-, INNOVATIE- & MILIEUMANAGEMENT
Energie en milieu: een multidisciplinaire benadering

6

Evaluatie van industriële processen

6

6

OPTIE TECHNOLOGIE-, INNOVATIE- EN
MILIEUMANAGEMENT
Emerging technologies

6

Bedrijfstoepassingen in TIM

6

Milieu- en energie-economie

6

OPTIE MARKETING
Strategic marketing

3

Marktstrat simulation game

3

Advanced topics in marketing

6

Marketing analytics***

Meer info: www.uhasselt.be/studiegids

6

OPTIE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ECONOMIE
Pakket opleidingsonderdelen uit de Specifieke
Lerarenopleiding Economie.

18

OPTIE BEDRIJFSPROJECT
Een project met een bedrijf, gelinkt aan de
afstudeerrichting.

18

** Keuze uit 2 taalvakken: Français des affaires 3, Business English 3, Deutsch 1 en 2
*** Indien dit opleidingsonderdeel reeds werd opgenomen, wordt dit vervangen door
Marketing engineering.

AFSTUDEERRICHTINGEN
In de masteropleiding handelsingenieur kies je tussen vier afstudeerrichtingen. Je afstudeerrichting combineer je met een verbredende
optie. Je kan een optie kiezen uit een andere afstudeerrichting, een vakkenpakket uit de Specifieke lerarenopleiding economie of een
bedrijfsproject gelinkt aan je afstudeerrichting. Studenten die het beroep van bedrijfsrevisor willen uitoefenen combineren de afstudeerrichting Accountancy en Financiering: Accounting Track met de optie Revisoraat.

1

OPERATIONEEL MANAGEMENT
EN LOGISTIEK

3

ACCOUNTANCY
EN FINANCIERING

De logistieke sector vormt een belangrijke pijler van de economie. Goederen en diensten moeten geproduceerd en vervoerd
worden vooraleer ze de klant bereiken. Naast operationeel
management of management van de productie is ‘supply
chain management’ belangrijk. In het bedrijf betekent dit het
beheersen van de goederenstroom (van grondstoffen tot en
met eindproducten) en het transport naar de afnemers van de
producten. Zowel in de planningsfase als in de operationele
fase is het van belang dat kosten, kwaliteit, betrouwbaarheid
en flexibiliteit geoptimaliseerd worden. De wereldwijde groei in
goederenstromen, wijzigende klantenbehoeften en de vraag naar
duurzame logistiek creëren een complexe, dynamische logistieke
context. Niet alleen samenwerking met de toeleveringsketen,
maar ook samenwerking tussen meerdere ketens wordt
belangrijk.

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse
domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je
in de accounting of finance track. In de accounting track wordt
de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt.
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling
bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren). De auditwereld is
een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke
andere onderneming en organisatie. In de finance track leer
je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf
te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt een ruime
waaier aan beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook
de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden
immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.
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4

TECHNOLOGIE-,
INNOVATIE- EN
MILIEUMANAGEMENT

Een handelsingenieur Technologie-, Innovatie- en Milieumanagement (TIM) vervult een brugfunctie tussen de consumenten of producten enerzijds en het topmanagement of ontwikkelaars anderzijds. Met behulp van geactualiseerde economische
en technologische kennis draagt een handelsingenieur TIM bij
tot de versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen. Essentieel hierbij is de economische ondersteuning
van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie. Binnen
een dynamische context bestudeert de handelsingenieur TIM
de economische haalbaarheid en de duurzaamheidsaspecten
van innovatieve technologische oplossingen. Bijdragen aan
maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu en energie
spelen hierbij een belangrijke rol. Een handelsingenieur TIM
werkt nauw samen met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. Dergelijke multidisciplinaire TIM-innovatiemanagers werken zowel op product- als procesniveau.

MARKETING

De afstudeerrichting marketing verschaft de handelsingenieur
de noodzakelijke kennis op het gebied van marketingstrategie
en -management, maar leer je ook hoe optimaal en strategisch
gebruik te maken van marktinformatie. De handelsingenieur
is goed opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve
(online) marktinformatie te analyseren in functie van beleidsbeslissingen. Zo leer je op basis van cijfers en analyses
bedrijfsstrategieën ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren. Verder wordt in
het curriculum expliciet aandacht besteed aan internationale
marktcontext. De afstudeerrichting marketing vormt daardoor
een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties, in alle mogelijke
sectoren.

TOELATINGSVOORWAARDEN

RECHTSTREEKS
• bachelor in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur
• bachelor in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur in de beleidsinformatica.

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Het voorbereidingsprogramma voor de master in de toegepaste
economische wetenschappen: handelsingenieur kan gevolgd
worden door elke academische bachelor of master. Het doel
van het voorbereidingsprogramma is om de betrokken student
op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding.
Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma dienen
te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden financiering,
accounting, marketing, algemene economie en strategie. Daarnaast moet de student beschikken over een sterke kwantitatieve
basis.
ORGANISATIE
Het voorbereidingsprogramma is gedifferentieerd naar de
afstudeerrichting die je in de master wil volgen. Het programma
is opgebouwd uit 60 studiepunten gemeenschappelijke opleidingsonderdelen en 6 studiepunten afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit
het voorbereidingsprogramma moet de volgtijdelijkheid (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Op basis van de gevolgde academische opleiding kunnen
vrijstellingen worden toegekend.

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

Management accounting

6

Financial accounting

6

Bedrijfsfinanciering 2 en financiële markten

6

Hogere wiskunde*

6

Marketing

6

Research methodology

6

Econometrie

6

Operationeel onderzoek

6

Beleidsstatistiek

6

Micro-economische optimalisatie 2

6

Technologie-, innovatie- en milieumanagement

Technologiemanagement

6

Operationeel management en logistiek,
Accountancy en financiering, Marketing

Supply chain logistics
TOTAAL

6

60

* Het opleidingsonderdeel Hogere wiskunde wordt in zelfstudie 		
aangeboden.

Meer info of inschrijven
Katrien Brepoels
katrien.brepoels@uhasselt.be
011 26 87 16
Wendy Vankevelaer
wendy.vankevelaer@uhasselt.be
011 26 87 15
www.uhasselt.be/handelsingenieur
www.uhasselt.be/studiegids
www.uhasselt.be/inschrijven

STADSCAMPUS
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 - BE 3500 Hasselt
011 26 81 00
CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D - BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

