Postgraduaat Bedrijfskunde
Uniek aanbod voor UHasselt doctorandi
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.

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 opdrachten 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. De opleiding start op
22 september 2021.

MODULE 1 - ACCOUNTANCY & FINANCIERING
• Financieel boekhouden
• Management Accounting
• Financieel Management
MODULE 2 - MARKETING & STRATEGIE
• Marketing
• Strategie
• HRM
MODULE 3 - ONDERNEMEN
• Recht/Economie
• Business Process Management
• Bedrijfsspel
Het onderwijs wordt verzorgd door UHasselt docenten (Faculteit BEW en Rechten). Dit team wordt
aangevuld met praktijkexperten. Ontdek het volledige programma en de sprekers

VOORWAARDEN
• je bent een UHasselt doctoraatsstudent
• je hebt een niet-economische vooropleiding
• je hebt toestemming van je promotor
• je spreekt Nederlands
• je bent in dienst tot het einde van academiejaar 2021-2022
• aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen alsook deelname aan de examens is verplicht *
*De opleiding vraagt jouw persoonlijke inzet en engagement. Wanneer je onvoldoende engagement vertoont in
een module of niet deelneemt aan de examens, dan behouden UHasselt SEE & Doctoral Schools het recht om je
alsnog de verdere voortzetting van het programma te beletten en andere kandidaten van de wachtlijst in jouw
plaats toe te laten.

ONLINE INFOSESSIE

Ben je benieuwd of dit postgraduaat iets voor jou kan zijn?
Ontdek er alles over tijdens de online infosessie op 28 mei 2021 om 19.00 uur.
Schrijf hier in voor de online infosessie

PRAKTISCHE INFO
• Tijdstip: De sessies vinden plaats op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.
• Locatie: UHasselt | Campus Diepenbeek
• Inschrijving: De doctoral schools voorzien financiering om max. 5 doctorandi het volledige traject te laten
volgen. Deze financiering is voor 1 academiejaar hetgeen impliceert dat, indien je je inschrijft voor het
volledige traject, je dit traject in 1 jaar afwerkt. Inschrijven voor aparte modules is ook mogelijk maar
voorrang wordt gegeven aan doctorandi die het volledige traject volgen.

Je wordt ten laatste eind juni geïnformeerd of je al dan niet wordt toegelaten.
Online inschrijven kan t.e.m. vrijdag 11 juni 2021.

Inschrijven
INFO & CONTACT
Website: www.uhasselt.be/bedrijfskunde
Universiteit Hasselt School of Expert Education Private stichting
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België
BE0564.782.696 - RPR Hasselt

Marleen Cupers - Opleidingsmanager
marleen.cupers@uhasselt.be
011 26 86 66

DEVELOP YOUR TALENT
Levenslang leren aan UHasselt

