
 

Uniek aanbod voor UHasselt postdocs 
 

 
Stap in het postgraduaat Bedrijfskunde 

Wil jij dat jouw volgende stoel er eentje van manager wordt? Maar zijn boekhouden, financieel management, 
marketing, strategie, HRM nog inhoudsloze begrippen voor je? 

Neem alvast deze kans en maak je vertrouwd met algemene managementprincipes en -jargon. Winst na 

belasting, rendement, value proposition, groeistrategieën, en teammotivatie zijn daarna topics die jij ook in de 
vingers hebt. Stap in het postgraduaat Bedrijfskunde! 

Sinds enkele academiejaren hebben we een speciale formule voor UHasselt postdocs. Je kan één of meerdere 
opleidingsonderdelen kiezen uit het postgraduaat Bedrijfskunde en aansluiten bij een diverse groep van 
ambitieuze professionals. 

Programma 

Het postgraduaat bestaat uit 9 opleidingsonderdelen waarin theorie en praktijk worden samengebracht. De 
sessies zijn intensief en interactief, met een balans tussen zelfstudie en lessen, individuele en groepsopdrachten. 
Na elk opleidingsonderdeel is er een open boek examen en/of paper. 

Elk opleidingsonderdeel bevat 5 lessen van 3,5 uur op vrijdagavond of zaterdagvoormiddag. Module 1 en 2 
starten in september 2017 en module 3 in maart 2018. 

Het onderwijs wordt verzorgd door UHasselt docenten (Faculteit BEW en Rechten). Dit team wordt aangevuld 
met praktijkexperten van o.a. Mercuri Urval, Paretus, Arts-Cleeren en Van Gompel Advocaten. 
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Ontdek het volledige programma en de sprekers > 

 

Voorwaarden 

- je bent een UHasselt postdoc met een niet-economische vooropleiding 
- je zorgt zelf voor het inschrijvingsgeld (via faculteit, instituut, vakgroep, privé, ...) 

https://www.uhasselt.be/UH/vormingsopleidingen/OPLEIDINGEN-SEE/Postgraduaat-Bedrijfskunde/bedrijfskunde-Postgraduaat-Bedrijfskunde-Inhoud.html#anchor


- aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen is verplicht 
- deelname aan de examens is verplicht 

*Het postgraduaat vraagt persoonlijke inzet en engagement van de deelnemers. Wanneer een deelnemer 
onvoldoende engagement vertoont in een module, dan behoudt UHasselt SEE het recht om de deelnemer alsnog 
de verdere voortzetting van het programma te beletten en andere kandidaten van de wachtlijst in zijn/haar plaats 
toe te laten. 

 

Kostprijs 

Per opleidingsonderdeel worden maximaal 5 postdocs toegelaten aan een sterk verminderd tarief. 

- Opleidingsonderdeel: van 100 € (excl. btw) i.p.v. 500 € (excl. btw)  

- Eén module: 300 € (excl. btw)  i.p.v. 1200 € (excl. btw)  
- Volledige postgraduaat: 900 € (excl. btw)  i.p.v. 3600 € (excl. btw) 

 

Inschrijven 

Inschrijven op de reserveringslijst kan vanaf woensdag 26 juli 2017. 

Per opleidingsonderdeel worden maximaal 5 postdocs toegelaten aan een sterk verminderd tarief. 
We hanteren het 'first come, first served' principe om te bepalen wie toegelaten wordt. 

Je wordt zo snel mogelijk gebrieft of je wordt toegelaten. Indien je toegelaten wordt, volgt er een officiële 
inschrijving. 

 

 

Meer info 

Marleen Cupers | opleidingsmanager Bedrijfskunde 
E: marleen.cupers@uhasselt.be  
T: 011 26 86 66 

www.uhasselt.be/bedrijfskunde 
 

 

Volg ons via Twitter en blijf op de hoogte:  

Universiteit Hasselt School of Expert Education ps 
Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt  

T 011 26 86 40  
E SEE@uhasselt.be  
W www.uhasselt.be/SEE 

 

https://www.uhasselt.be/PUB/reserveringslijst-bedrijfskunde-postdocs
mailto:marleen.cupers@uhasselt.be
https://www.uhasselt.be/bedrijfskunde
mailto:SEE@uhasselt.be
http://www.uhasselt.be/SEE
https://www.uhasselt.be/PUB/reserveringslijst-bedrijfskunde-postdocs
http://www.twitter.com/uhasselt_SEE

