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SPECIFIEKE INFORMATIE: FACULTEIT WETENSCHAPPEN 

 

 
1) TIMING STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND  
 

Voor de studenten derde bachelor aan de faculteit Wetenschappen, worden de ERASMUS-programma's 
als volgt georganiseerd:  

 in het eerste semester volg je in principe het eerste semesterprogramma van het derde 
bachelorjaar aan de UHasselt.  

 vervolgens kan je het tweede semester van je derde bachelorjaar doorbrengen aan één van 
de universiteiten waarmee de faculteit Wetenschappen een samenwerkingsakkoord gesloten 
heeft (zie de lijst van partnerinstellingen in sectie 4). 

 
Noot: Als student master in informatica of master of statistics heb je de mogelijkheid om ook tijdens 
de master naar het buitenland te gaan in het kader van ERASMUS. 

 
 

2) ORGANISATIE VAN HET STUDIEPROGRAMMA 

 

Als je aan ERASMUS of een soortgelijk uitwisselingsprogramma deelneemt, volg je in je derde 
bachelorjaar een aangepast studieprogramma: 
 

1) het studieprogramma tijdens het eerste semester aan de UHasselt 
2) het studieprogramma tijdens het tweede semester aan de gastuniversiteit 

 

Aan de UHasselt zijn voor de verschillende opleidingen in de wetenschappen verschillende 
trajecten uitgewerkt om een optimale doorstroom naar een van de vele masters te 
garanderen. Bij de keuze van bestemming en de samenstelling van het studieprogramma 
aan de gastuniversiteit houd je dan ook best rekening met je toekomstige voorkeur (bv. de 
vervolgmaster, ingenieurswetenschappen, biochemie,…), aangezien bepaalde universiteiten 
specifiek geselecteerd zijn omwille van hun expertise.  
 

Het te volgen opleidingsonderdelenpakket wordt in overleg tussen student en 
opleidingscoördinator opgesteld. Aansluitend wordt de zogenaamde learning agreement 
ingevuld (door de student in het studentendossier), ondertekend (door 
opleidingscoördinator/stafmedewerker en door de student) en opgestuurd naar de 

gastuniversiteit.  
 

Wat betreft de examens:  
 voor alle opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit 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 zo een herkansingsexamen worden 
individueel overeengekomen tussen de gastuniversiteit en de academisch 

verantwoordelijke van de faculteit Wetenschappen. Daarbij wordt de student 

geraadpleegd. De regels, die aan de gastinstelling gelden voor herkansingsexamens 
(voor gaststudenten) worden gevolgd. In principe wordt ernaar gestreefd de 
herkansing via een schriftelijk examen aan de UHasselt te laten verlopen. 

 
 

3) OMVANG VAN HET STUDIEPROGRAMMA 
De omvang van het studieprogramma aan de gastuniversiteit is minimaal 20 SP.  
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4) MOGELIJKE BESTEMMINGEN VOOR STUDIEVERBLIJVEN IN 2018-2019 
 

De faculteit Wetenschappen heeft samenwerkingsakkoorden afgesloten met de hieronder vermelde 
universiteiten, waarbij er voor elke opleiding specifieke universiteiten zijn. In de tabel wordt tevens 
voor elke gastuniversiteit aangeduid hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. Bij je keuze dien je rekening 

te houden met de expertise van de gastuniversiteit. 
 
 

 
Universiteit 

 
Land 

 
BIO 

 
CHEM 

 
FYS 

 
WISK & 
STAT 

 
INF * 

 

Aantal 
plaatsen 
(en duur 

in 
maanden) 

Université de MONTPELLIER FR X X X X X 10 (5 mnd) 

Westfälische Willems Universität 
MUNSTER 

DE X  
 
X 

  
3 (5 mnd) 
2 (5 mnd) 

Universiteit WAGENINGEN  NL X   
 
X 

 
2 (5 mnd) 
2 (5 mnd) 

Universita degli studi di SASSARI  IT X     1 (6 mnd) 

Universidade de LISBOA PT X     3 (5 mnd) 

Universidad de MALAGA Autonoma ES X     2 (5 mnd) 

Universidad Autonoma de MADRID  ES X 
 
X 

   
4 (5 mnd) 
2 (5 mnd) 

University of EASTERN FINLAND – 
Campus Kuopio of Campus Joensuu  

FI X X    2 (5 mnd) 

WROCLAW University of Technology  PL  X    2 (5 mnd) 

Technical University EINDHOVEN  NL  X 
 
X 

 
 
 

2 (5 mnd) 
7 (6 mnd) 

VILNIUS University  LT   X   3 (5 mnd) 

ATHENS University of Economics & 
Business  

GR    X  2 (5 mnd) 

Univerzita Karlova PRAGUE  CZ    X  3 (5 mnd) 

University of TARTU  EE    X  2 (5 mnd) 

University of WARSAW  PL    
X 

(Biostat.) 
 1 (5 mnd) 

Universitat de les Illes Balears 
PALMA-MALLORCA  

ES     X 3 (5 mnd) 

Universidad Politecnica de VALENCIA  ES     X 2 (5 mnd) 

Universitat Pompeu Fabra 
BARCELONA  

ES     
X 

(bach) 
2 (5 mnd) 

Universidad de MURCIA  ES     X 2 (5 mnd) 

 * Voor bachelor en master, tenzij anders aangegeven 
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5) BIJKOMENDE INFO 
 

Bij verdere vragen zijn jij en je ouders steeds welkom bij de onderstaande contactpersonen:  
 
 

Dienst Internationalisering UHasselt: 
 

- Lieselot Peeters – Instellingscoördinator Erasmus  
  (Rectoraatgebouw 3.02 – 011/26.90.09 – lieselot.peeters@uhasselt.be) 
 
- Erika Vandersmissen – Mobility Officer  

(Maandag-donderdag: studentdesk Hasselt; vrijdag: studentdesk Diepenbeek –

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

 
Faculteit Wetenschappen: 

 
- Opleidingscoördinatoren: 

 

Opleiding Contactpersoon Lokaal Email 
(@uhasselt.be) 

Biologie prof. dr. Ann. Cuypers D150 ann.cuypers 

Chemie prof. dr. Dirk Vanderzande D152 dirk.vanderzande 

Fysica prof. dr. Carlo Vanderzande C254 carlo.vanderzande 

Informatica prof. dr. Fabian Di Fiore EDM/1.03b fabian.difiore 

Wiskunde 
& Statistiek 

prof. dr. Roel Braekers E112 roel.braekers 

 
- Peter Vandoren - stafmedewerker internationalisering 

(Gebouw D, lokaal C260, 011/26.82.33, peter.vandoren@uhasselt.be) 
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