INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
BIOCHEMIE
BOUWKUNDE
CHEMIE
ELEKTROMECHANICA
ELEKTRONICA-ICT
ENERGIE
!
ren
Uniek in Vlaande
NUCLEAIRE TECHNOLOGIE
!
Uniek in Vlaanderen VERPAKKINGSTECHNOLOGIE

De opleiding in Diepenbeek is een gezamenlijke
opleiding van UHasselt en KU Leuven

WAT JE ZEKER MOET WETEN
WAT JE ZEKER MOET WETEN?
diploma
master in de industriële wetenschappen: biochemie/bouwkunde/chemie/elektromechanica/elektronica-ICT/energie/
nucleaire technologie/verpakkingstechnologie
titel
industrieel ingenieur
studieduur
1 jaar = 60 studiepunten
werkmethoden
- kennisoverdracht in hoorcolleges, werkcolleges en labo
- praktijk- en toepassingsgerichte opdrachten, stage en
projecten in groep of individueel
- gebruik elektronische leeromgeving
examenspreiding
semestersysteem, examens na elk semester

aard opleiding
dagopleiding
brugprogramma’s
- voorbereidingsprogramma voor academische bachelors/
masters die niet rechtstreeks kunnen toegelaten worden
- schakelprogramma voor professionele bachelors (meer
info in de flyer per master)
leerdomeinen
Het curriculum is opgebouwd uit leerdomeinen (vakinhoudelijke leerlijnen of kennisdomeinen). Elk leerdomein omvat
meerdere opleidingsonderdelen die inhoudelijk met elkaar
verbonden zijn. Een aantal leerdomeinen vertrekken vanuit
het gemeenschappelijk programma voor alle bachelors
industrieel ingenieur. Andere leerdomeinen starten pas in
semester 2 van het tweede bachelorjaar, wanneer je kiest
voor een afstudeerrichting.

PRAKTISCHE INFORMATIE
MEER INFO OVER STUDIETRAJECTEN:

Kathleen Bovin
kathleen.bovin@uhasselt.be
011 26 90 81

INSCHRIJVEN:
UHASSELT, STADSCAMPUS
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 - BE 3500 Hasselt
011 26 81 00
www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/inschrijven

DE OPLEIDING IN DIEPENBEEK IS EEN GEZAMENLIJKE OPLEIDING VAN UHASSELT EN KU LEUVEN:
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
UHasselt - KU Leuven
Agoralaan gebouw H - gebouw B
BE 3590 Diepenbeek

www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen
iiw.kuleuven.be/diepenbeek

TROEVEN VAN DE OPLEIDING
TROEF 1

TROEF 2

Je vakgebied als industrieel ingenieur is
breed en uitdagend met veel
afwisseling.

Als industrieel ingenieur blink je uit
in technologie, onderzoek en
communicatie.

Industrieel ingenieurs staan bekend voor hun probleem-oplossend
vermogen. Dankzij je technisch-wetenschappelijk,
praktijkgericht en logisch denken leer je problemen in kaart brengen, analyseren en zoeken naar optimale oplossingen. Uiteraard
kun je niet alles in één keer leren. In de loop van je opleiding groei
je beetje bij beetje uit tot een zelfstandige, kritische en creatieve
ingenieur die weet hoe industriële problemen op een efficiënte
manier aan te pakken. Bovendien staan technologie en industrie
niet stil. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald. Je zult
dan ook moeten blijven openstaan voor nieuwe technologieën en
methodes, en bereid zijn om je permanent bij te scholen.

Industriële problemen kun je niet oplossen zonder een grondige kennis van wetenschappen. In het gemeenschappelijk
deel van je bacheloropleiding komen dan ook in eerste instantie
fysica, mechanica, (bio-)chemie, elektronica, elektrotechniek en
wiskunde aan bod.
Maar tijdens je opleiding ontwikkel je ook zogenaamde ‘lifelong
employability skills’, competenties die je een heel eind op weg
helpen om na je studies vlot je plek te vinden op de arbeidsmarkt.
Zo leer je efficiënt samenwerken met anderen (groepswerk,
projectwerk), mensen mobiliseren, verantwoordelijkheid opnemen,
leidinggeven en vlot en duidelijk communiceren.
Onderwijs en onderzoek aan de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen zijn nauw met elkaar verbonden. Diverse domeinen van het toegepast onderzoek komen aan bod in je opleiding.
Daarbij bouwen onderzoeksgroepen van de UHasselt en de KU
Leuven mee aan de brug tussen het fundamenteel onderzoek
en de realisatie van onderzoeks-resultaten in de praktijk. Tijdens
je studies ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden. Onze
professoren brengen je in contact met onderzoek in een internationale context.
De faculteiten werken eveneens op verschillende manieren
samen met bedrijven: bedrijfsbezoeken en -stages in het kader
van de bachelor- en masterproef, studiedagen en gastcolleges
in samenwerking met het werkveld en onderzoeksprojecten. Je
maakt ook kennis met de geglobaliseerde wereld door internationale meetings of beurzen, een eventuele buitenlandse stage,
masterproef en/of studieperiode.

“Een ingenieursopleiding is veelzijdig en
multidisciplinair, waardoor je uiteraard veel
beroepsmogelijkheden hebt. Bovendien zit
er ook veel afwisseling in je studie.”
TROEF 3

Je ontdekt je eigen interesses in de loop
van je opleiding en hebt, dankzij de samenwerking tussen UHasselt en KU Leuven, de
keuze uit een brede waaier van masteropleidingen.
Door de opbouw van de bacheloropleiding ontdek je geleidelijk je
interesses. De eerste 91 studiepunten van de bacheloropleiding
zijn gemeenschappelijk. Pas in de loop van je tweede bachelorjaar kies je de afstudeerrichting van de bacheloropleiding, met
in het tweede of derde bachelorjaar eventueel nog een optie.
Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de
masteropleiding die aansluit bij deze afstudeerrichting en krijg je
een opleiding die je laat kennismaken met hoogtechnologische
snufjes.

TROEF 4

De drempel tussen student en
docent is laag.
Tijdens je opleiding sta je er, als student, niet alleen voor! Onze
docenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke, vakgebonden vragen alsook met andere vragen die je
studiesucces kunnen bevorderen. De drempel tussen studenten
en docenten is laag! Onze faculteiten beschikken trouwens over
een heel team van gemotiveerde medewerkers waarop je kunt
rekenen.

meer info op www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen
bekijk het opleidingsfilmpje via www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen-videos

© KU Leuven - Rob Stevens

De opleiding organiseert allerhande initiatieven die je kunnen
helpen om met succes je diploma te behalen: een opfriscursus
wiskunde voor eerstejaarsstudenten in september, een introductiedag, mentorschap, studieloopbaanbegeleiding, hulp bij het
maken van je studiekeuze...

BEROEPSUITWEGEN

* BOUWKUNDE
> Calculator
> Ontwerpingenieur
> Stabiliteitsingenieur
> Technisch directeur bouwbedrijf
> Werfleider
> Hoofd technische dienst
> Regio-ingenieur waterwerken
> Projectleider
> Werkvoorbereider
> Raadgevend ingenieur
> Districtchef Wegen & Verkeer
> Labo-ingenieur bouwmaterialen

* CHEMIE
> Productie-ingenieur
> Procesingenieur
> Kunststofconsulent
> Materiaaldeskundige
> Corrosiedeskundige
> Milieutechnoloog
> Chemische procesanalist

* BIOCHEMIE

* INDUSTRIEEL INGENIEUR
> Salesmanager
> Projectingenieur
> Ontwerper
> Consultant
> Sales engineer
> Productieleider
> Projectmanager
> Leraar hoger of secundair onderwijs
> Wetenschappelijk onderzoeker
> Zelfstandige - Zaakvoerder
> Technisch auditeur
> ...

> Brouwer
> Voedingscontroleur
> Kwaliteitsmanager
> Voedingstechnoloog
> Biotechnoloog
> HACCP-manager
> Microbioloog
> Biokatalyse-expert
> Forensisch onderzoeker
> Fermentatie-ingenieur

“Je brede vakkennis, je ervaring met onderzoek en
industrie en je goede communicatie skills zorgen voor
zeer gunstige arbeidsmarktkansen.”

* ENERGIE
> Systeemintegrator
> Automation consultant
> Projectingenieur
> Hoofd elektrische dienst
> Energiedeskundige
> Ontwerper elektrische aandrijfsystemen
> Ontwerper elektrische installaties
> Specialist smart grids
> Ontwerper/beheerder elektriciteitsnet
> Specialist Power Quality
> Energieadviseur
> Automatiseringsspecialist
> Productieleider

* NUCLEAIRE TECHNOLOGIE
> Stralingsdeskundige
> Medisch ingenieur
> Ziekenhuisfysicus
> Nucleair ingenieur
> Reactortechnoloog
> Milieucoördinator
> Milieutechnoloog
> Procesingenieur
> Stralingsfysicus

* ELEKTROMECHANICA
> Hoofd onderhoud
> Matrijsontwerper
> Machinebouwer
> Kunststofconsulent
> Supply chain manager
> Projectingenieur machinebouw
> Spuitgiet specialist
> Productieleider
> Productontwikkelaar
> Productielijnmanager

* VERPAKKINGSTECHNOLOGIE

* ELEKTRONICA – ICT
> MEM-designer
> Netwerkspecialist
> Embedded system engineer
> Chip designer
> Systeemanalist
> Application engineer
> Validation engineer
> Software developer
> Projectingenieur ICT
> R&D engineer
> Test engineer
> Support engineer
> Systeemarchitect
> Software architect

> Verpakkingsingenieur
> Logistiek ingenieur
> Logistiek manager
> Materiaaldeskundige
> R&D ingenieur
> Projectingenieur automatisatie
verpakkingslijnen
> Designingenieur
> Productontwikkelaar
> Voedingstechnoloog
> Milieuadviseur
> Inkoopmanager

