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SPECIFIEKE INFORMATIE: School voor Mobiliteitswetenschappen 

 
1) ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN EN STAGES IN HET BUITENLAND BINNEN 

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN 
 
Aan de UHasselt worden de ERASMUS-programma’s  momenteel enkel georganiseerd voor de 
studenten van het derde bachelorjaar Mobiliteitswetenschappen.  

Je kan één semester van je derde bachelorjaar doorbrengen aan de universiteiten waarmee 
Mobiliteitswetenschappen een samenwerkingsakkoord gesloten heeft.  
De geplande periode is afhankelijk van de bestemming en varieert van half augustus tot begin eind 
juni:  

- 1ste semester voor University of Maribor (Slovenië)  
- 1ste of 2de semester voor de Czech Technical University Prague (Tsjechië).  

 

In de master is er daarnaast ook de optie om een internationale stage te doen. In het tweede 

semester verblijf je hierbij gedurende 3 maanden in buitenland en werk je aan een universiteit of bij 
een bedrijf. Wanneer het om een stageplek binnen Europa gaat, kan je in aanmerking komen voor 
een ERASMUS-stagebeurs.  

 
 
2) BIJKOMENDE SELECTIECRITERIA 

 
Een bijkomende voorwaarde voor ERASMUS-deelname is dat je na hoogstens 3 academiejaren zowel 
voor het eerste als voor het tweede bachelorjaar geslaagd bent ofwel na hoogstens 2 
academiejaren geslaagd bent voor het eerste bachelorjaar én voor minstens 40 studiepunten 
credits behaald hebt voor het tweede bachelorjaar (na eerste of tweede zittijd). 
 

Naast het studieniveau en de motivatie zal ook de beheersing van de (onderwijs)taal van het 
gastland getoetst worden. 
 Voor studenten die de desbetreffende taal aan de UHasselt volgen, gebeurt dit door raadpleging 

van de taaldocenten. 
 Voor anderstalige bestemmingen vervalt dit selectiecriterium, maar is men indien de 

gastinstelling dit verplicht, wel genoodzaakt een intensieve taalcursus bij het begin van het 
studieverblijf (zie infra) te volgen. Ook indien dit niet verplicht is, wordt dit zeer sterk 

aanbevolen. 
 
3) ORGANISATIE VAN HET STUDIEPROGRAMMA 
 
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: 

 
 Het studieprogramma aan de gastuniversiteit tijdens het uitwisselingssemester 

 
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: 
o Het opleidingsonderdeel behoort tot het (breed gedefinieerde) 

verkeerskundig vakgebied of tot de hulpwetenschappen van dit domein.  
o 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. 
o Het gaat niet om een opleidingsonderdeel van het eerste bachelorjaar aan 

de gastinstelling. 
o Twee soorten taalvakken kunnen worden opgenomen:  

 de taal waarin de student aan de gastuniversiteit onderwijs volgt;  
 de taal van het gastland (introductie), die aan de UHasselt niet 

wordt onderwezen. 
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 Voor elk verplicht opleidingsonderdeel van het derde bachelorjaar aan de UHasselt, 

dat geprogrammeerd wordt in het uitwisselingssemester en waarvoor nog geen 
credits werden verworven, dien je een equivalent opleidingsonderdeel van minstens 
3 studiepunten te volgen in het buitenland. ‘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. 

 Enkel indien het vakkenaanbod en/of de collegeroosters aan de gastuniversiteit het 
onmogelijk maken om geschikte opleidingsonderdelen op te nemen, kan je van de 
verplichting in het voorgaande punt ontslagen worden. De UHasselt kan je dan wel 
verplichten om dit verplichte vak zelfstandig in te halen. 

 Voor al deze opleidingsonderdelen leg je in het buitenland examens af. Dat gebeurt 

in de taal van het gastland of in het Engels. 
De in het buitenland afgelegde opleidingsonderdelen worden zowel wettelijk als 
feitelijk erkend als volwaardige delen van het studieprogramma van het derde 
bachelorjaar aan de UHasselt. Je resultaten worden volgens vaste omzettingstabellen 
omgezet in UHasselt-quoteringen. Vervolgens worden ze op identieke wijze als 

resultaten voor equivalente UHasselt-vakken verrekend in je einduitslag voor het 

jaar.  
Bij beslissingen over slagen en/of falen en over vrijstellingen bij tweede zittijd gelden 
identieke beslissingsregels als voor UHasselt-vakken.  

 Indien je niet slaagt voor een vak dat in het buitenland werd gevolgd, heb je recht op 
een herkansingsexamen, opgesteld en beoordeeld door de desbetreffende docent van 
de gastuniversiteit. Tijdstip en plaats van een herkansingsexamen worden individueel 
overeengekomen tussen de gastuniversiteit en de Dienst Internationalisering van de 

School voor Mobiliteitswetenschappen. Daarbij wordt de student geraadpleegd. De 
regels die aan de gastinstelling gelden voor herkansingsexamens (voor 
gaststudenten) worden gevolgd. Wanneer de gastinstelling geen mogelijkheid biedt 
tot het maken van een herkansingsexamen, wordt een herexamen afgenomen over 
het equivalente vak aan de UHasselt. 

 
 Het studieprogramma aan UHasselt tijdens het andere semester 

 

Dit programma wordt samengesteld uit UHasselt-opleidingsonderdelen voor minstens 24 
studiepunten. In totaal moet je, samen met de opleidingsonderdelen opgenomen in het 
buitenland, minimum 60 studiepunten opnemen. 
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 andere semester worden aangeboden, 
dienen te worden opgenomen. Hierop wordt slechts uitzondering gemaakt indien 
aan de gastuniversiteit een equivalent vak werd opgenomen. 

 Verplichte opleidingsonderdelen van het uitwisselingssemester van het derde 
bachelorjaar waarvoor in het buitenland geen equivalent vak van minstens 3 
studiepunten 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 uitwisselingssemester 

af te leggen.  
 
4) MOGELIJKE BESTEMMINGEN IN 2016-2017 
 

Voor 2016-2017 heeft de School voor Mobiliteitswetenschappen een samenwerkingsakkoord afgeslo-
ten met de hierna vermelde universiteit. 
 
Deze lijst is niet definitief. Wanneer bijkomende akkoorden worden afgesloten, wordt dit via 
Blackboard meegedeeld.  
 

 ERASMUS 
 

Universiteit Aantal plaatsen 

University of MARIBOR (SL) 4 (elk 5 mnd) 
Bach 
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Czech Technical University 
Prague (CZ) 

4 (elk 5 mnd) 
Bach 

 
 

 
 ERASMUS-stage 

 
Studenten Mobiliteitswetenschappen kunnen tijdens hun master stage lopen aan een buitenlandse 
universiteit of bij een bedrijf.  Studenten kunnen zelf een voorstel aandragen (ieder voorstel wordt 
geëvalueerd door de stagecommissie) of ze kunnen contact nemen met de opleiding om samen de 
mogelijkheden te bekijken. Stages zijn mogelijk ook wanneer er geen bilateraal akkoord bestaat 

met de betrokken instelling.  
 
Voorbeelden van internationale stage die in aanmerking komen voor een ERASMUS-stagebeurs:  
- Car Accident Research Team – Volvo Technology – Göteborg, Zweden 
- Factum – International studiebureau Verkeersveiligheid – Wenen, Oostenrijk 
- Deutsche Bahn – Spoorwegmaatschappij – Berlijn, Duitsland 

 

 
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 universiteiten waar Duits of Spaans de onderwijstaal is 
en noch aan de UHasselt, noch elders Duits, resp. Spaans gestudeerd heeft, volgt best het 
desbetreffende taalvak (niveau 1) in het tweede semester van 2015-2016. Wie om deze redenen 
Duits 1 of Spaans 1 wenst te volgen, gelieve zo spoedig mogelijk de faculteitsverantwoordelijke 
internationalisering te contacteren (en niet de desbetreffende docent). 
Het is ook mogelijk om zelfstandig de vakken Duits 1 (en 2) of Spaans 1 (en 2) door te nemen. 
Dit kan je bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie of de zomervakantie doen. Hieraan begin je best 

niet volledig op eigen houtje. Raadpleeg best even de desbetreffende docent. 
 Voor bepaalde studieverblijven kan men in principe vlak voor het begin van het academiejaar een 

intensieve cursus voor ERASMUS studenten volgen aan de gastuniversiteit. De inschrijvingsgelden 
voor deze taalcursussen kunnen mogelijks door de UHasselt worden terugbetaald uit de LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME/ERASMUS subsidies.  

  
6) BIJKOMENDE INFO 

 
Bij verdere vragen zijn jij en je ouders steeds welkom bij: 
Dienst Internationalisering UHasselt: 

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

- Erika Vandersmissen – Administratieve opvolging Erasmus  

(Studentenadministratie –011/26.81.69 – 
erika.vandersmissen@uhasselt.be) 
 

Opleiding Mobiliteitswetenschappen:  
- Patricia Hellriegel (Erasmusstage) 

 (WP5 1.10 – 011/26.91.03 – patricia.hellriegel@uhasselt.be) 
- Nadine Smeyers (Erasmusstudie)  

   (WP5 1.15 – 011/26.91.04 – nadine.smeyers@uhasselt.be) 
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