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Quick Start 

 

In deze infobundel kan je in detail lezen hoe je als student van de faculteit               

BEW naar het buitenland kan gaan in het kader van je studies. 

 

 

De meest praktische info & deadlines vind je gebundeld terug in 2 bijlagen:  

 

BIJLAGE 1: STAPPENPLANNEN 

 

● kandidaatstelling 

● voorbereiding na selectie 

 

 

BIJLAGE 2: BESTEMMINGEN 

 

 

 

Geselecteerde kandidaten ontvangen in maart nog een praktische handleiding         

over de organisatie van hun studieprogramma in het buitenland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende infomomenten: 

 

6 december: infomarkt (ook voor ouders) met info over bestemmingen 

maart: infosessies voor geselecteerden 

maart: infosessie summer schools 
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Inleiding 

 

Europa streeft ernaar dat in totaal 20 % van alle studenten een semester in het               

buitenland heeft gestudeerd. Een internationale uitwisseling blijkt immers een         

aantal onmiskenbare voordelen op te leveren op academisch, sociaal, cultureel en           

persoonlijk vlak. 

 

Op academisch vlak is het contact met de manier van studeren en werken en              

met het onderzoek aan buitenlandse universiteiten een oogopener. Het leidt tot           

een verbreding van de kennis in het eigen vakgebied en een internationale            

oriëntatie. Dingen op een andere manier doen stelt verder vragen bij de eigen             

werkmethode en doet volwassenheid rijpen bij het oplossen van problemen.          

Studeren in het buitenland scherpt eveneens de nieuwsgierigheid van de          

deelnemers aan en stimuleert hun creativiteit en innovatievermogen.  

 

Meerdere deelnemers wijzen verder op significante effecten op hun         

persoonlijkheidsontwikkeling. Ze groeien in zelfstandigheid, zelfvertrouwen en       

inzicht in eigen waarden en doelen. We denken verder aan de verbetering van de              

taalvaardigheid en verwerving van communicatieve en sociale vaardigheden. Dit         

geldt zowel voor wie een semester in het buitenland als aan een andere Belgische              

universiteit doorbrengt. Het gaat steeds om leven en werken in en dus            

kennismaken met een andere cultuur in al haar aspecten.  

 

De beroepswereld waar onze studenten tenslotte zullen instromen waardeert         

deze vaardigheden heel erg. Meer en meer jobs krijgen ook een internationale            

inhoud of component. Een semester in het buitenland studeren en werken bereidt            

studenten daarop ideaal voor en is vaak een belangrijke troef zowel bij het vinden              

van een job als bij het maken van promotie.  

 

Voor wie een semester verblijf in het buitenland niet haalbaar is, bieden we ook de               

mogelijkheid om een beperkte internationale ervaring op te doen door het volgen            

van een Summer School aan een buitenlandse universiteit. De credits behaald           

voor deze summer courses kunnen opgenomen worden als keuzevak. 

 

Buitenlandse stages worden momenteel niet standaard aangeboden in de         

studieprogramma’s en kunnen alleen in enkele specifieke gevallen binnen het          

curriculum ingebed worden.  
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1. Exchange semester ‘Erasmus’ 

De mogelijkheden om een semester aan een andere universiteit te studeren,           

kaderen in verschillende programma’s, hieronder verder beschreven (in de         

volksmond allemaal ‘Erasmus’ genoemd). 

 

Studenten kunnen hier enkel aan deelnemen: 

● na selectie door de faculteit BEW 

● aan een instelling waarmee de faculteit BEW een overeenkomst heeft          

afgesloten 

 

De definitieve lijst met aangeboden bestemmingen per opleiding kan je vinden           

in BIJLAGE 2 van deze bundel. 

 

Voor alle uitwisselingsprogramma’s geldt dat de exchange-student enkel        

inschrijvingsgeld betaalt aan de UHasselt, en niet aan de gastuniversiteit. 

 

1.1 De verschillende exchange programma’s en beurzen 

 

1.1.1 Erasmus+ 

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in           

Europa, dat tot doel heeft de internationale samenwerking in deze domeinen te            

versterken (info http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_nl). 
Een belangrijk onderdeel van ERASMUS+ zijn de studentenuitwisselingen.  

 

Beurzen - binnen Europa 

 

Als je aan de voorwaarden voldoet om op uitwisseling te vertrekken naar een             

Europese partnerinstelling en je brengt je documenten tijdig in orde, ontvang je            

normaal gezien een Erasmusbeurs.  

Dit zijn geenszins 'allesomvattende' studiebeurzen, maar wel een hulpmiddel om de           

bijkomende kosten van je studieverblijf in het buitenland te dekken, zoals           

reiskosten, uitgaven voor linguïstische voorbereiding en kosten als gevolg van een           

hogere levensstandaard in het gastland. Ze zijn niet bedoeld om de kosten te             

dekken die je normaal gesproken ook in Hasselt/Diepenbeek zou maken. De           

omvang van de beurs hangt af van het land van bestemming, en is hoger voor               

beursstudenten of werkstudenten. 
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De exacte bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld (omstreeks juni). Ter           

indicatie vind je hieronder de bedragen voor 2018-2019. 

 

Categorie 1: beursstudenten en werkstudenten 

Categorie 2: alle studenten die niet behoren tot categorie 1 

 

1.1.2 Erasmus Belgica 

Door de vrij unieke situatie van drie taal- en cultuurgemeenschappen in België is             

het voor studenten uit Belgische hoger onderwijsinstellingen mogelijk om binnen de           

landsgrenzen een enigszins vergelijkbare ervaring op te doen (info         

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/erasmusbelgica) 
 

Beurzen - binnen België 

 

● een forfait van 100 euro voor elke student(e) die geselecteerd wordt door            

zijn/haar thuisinstelling 

● een maandelijkse beurs van 100 euro voor elke student(e) die kan bewijzen            

dat hij/zij specifieke verblijfskosten heeft voor de duur van zijn/haar verblijf           

in de andere gemeenschap. 

 

1.1.3 Facultaire akkoorden buiten Europa 

De faculteit BEW heeft ook buiten de scope van Erasmus+ een aantal akkoorden             

afgesloten met internationale partners. De selectie en uitwisseling worden op          

dezelfde manier georganiseerd maar de student komt niet in aanmerking voor een            

Erasmus+ beurs. 
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Beurzen - buiten Europa 

 

Er bestaan verschillende beursprogramma’s voor ‘verre bestemmingen’. Om het         

eenvoudiger te maken werkt UHasselt (DIOS-Dienst Internationalisering en        

Ontwikkelingssamenwerking) vanaf dit academiejaar echter met één centraal        

aanvraagformulier. De deadline voor het indienen van deze aanvraag is 10           

maart. De beursbedragen hangen af van het programma waaronder de beurs           

wordt toegekend, maar schommelen rond 650€/maand + reiskosten of een          

éénmalig forfait van 1000€. 

 

Indien je centrale aanvraag niet wordt weerhouden, voorziet de faculteit BEW een            

forfaitaire beurs van 1000€. 

 

1.2 Wie kan zich kandidaat stellen? 

 

Drie groepen studenten komen binnen de Faculteit BEW in aanmerking om een            

semester in het buitenland te studeren: 

 

● 3de bachelorfase TEW/HI/BI en HW, 
● 1ste masterfase HI/BI 

● master TEW/HW, die na het slagen in alle opleidingsonderdelen         

(behoudens eventueel de masterproef) een extra semester in het         

buitenland willen studeren. 

 

Je kan dus in principe twee keer op Erasmus. 

 

Je mag je kandidaat stellen voor een uitwisselingssemester als je aan volgende            

criteria voldoet in februari (moment van selectie): 

 

uitwisselingsjaar selectiecriterium 

3de bach max niet-tolereerbare tekorten: 

12 studiepunten van opo’s uit 1ste semester van 

1ste en 2de bach 

1ste master HI/BI max niet-tolereerbare tekorten: 

12 studiepunten van opo’s uit 1ste semester van 

2de en 3de bach 

extra semester na   

master TEW/HW 

in staat zijn om uiterlijk na 2de zit te slagen in alle opo’s             

van de master, behoudens eventueel de masterproef 

 

 

Als je voldoet aan de selectiecriteria, kan je vanaf 6 december tot uiterlijk 13              

(buiten Europa) of 20 februari (enkel Europese bestemmingen) via je          

studentendossier een aanvraag indienen. Je geeft dan de bestemmingen aan          
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die je interesseren, in volgorde van dalende voorkeur. We raden je aan om             

minimum 3 bestemmingen op te geven, maar er is geen maximum. 

 

 

Er zijn 2 deadlines voor het indienen van je aanvraag: 

 

Bevat je lijstje bestemmingen buiten Europa: 13 februari 2019 

Bevat je lijstje ENKEL bestemmingen binnen Europa: 20 februari 2019 

 

Bij de keuze van bestemmingen hou je zeker rekening met: 
 

● de haalbaarheid van het gevraagde taalniveau (soms officieel certificaat         

nodig) 

● eventuele toelatingsvoorwaarden van de gastuniversiteit (vooral US &        

Canada) 

● masterstudenten: kies je bestemmingen aan de hand van de vakken die je            

er zou willen volgen. Niet alle ‘selecteerbare’ bestemmingen zullen voor          

iedereen even interessant zijn. 

● indien je 2de zit hebt van opo’s uit het 1ste semester, mag je enkel              

bestemmingen aanvragen waar het academiejaar start na de deliberatie van          

de 2de zittijd (september) in Hasselt 

 

Je kan veel informatie vinden op de websites van de partneruniversiteiten. Het is in              

deze fase niet wenselijk dat je deze universiteiten contacteert met individuele           

vragen. Je kan hiervoor terecht bij de facultaire coördinator. 

 

Bij je kandidatuur moet je een schriftelijke motivering voegen, waarin je de            

reden van je aanvraag en je keuze voor bepaalde bestemmingen toelicht. Indien je             

keuzelijst bestemmingen bevat buiten Europa, moet je deze brief in het Engels            

schrijven. 

 

Rond deze motivering zal in de loop van februari - maart 2018 een             

selectiegesprek plaats vinden waarvoor je per email een uitnodiging zal          

ontvangen. Deelname aan dit gesprek is verplicht. 

 

Het gesprek zal o.a. gaan over je motivatie voor de gekozen bestemmingen, je             

verwachtingen over en de voorbereiding op een exchange semester, je          

persoonlijkheid, je realiteitszin, je studietraject, uitzonderlijke persoonlijke       

omstandigheden indien van toepassing  en uiteraard de taalkennis. 

 

1.3 Wie wordt geselecteerd voor een bepaalde bestemming? 

 

Bij de toewijzing van bestemmingen aan de geselecteerden wordt zoveel mogelijk           

rekening gehouden met de aangeduide voorkeur. Gezien het aantal plaatsen per           

bestemming beperkt is, kunnen er op dit punt echter geen waarborgen worden            

geboden. 
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Wanneer er voor een bepaalde universiteit meer kandidaten zijn dan          

beschikbare plaatsen, dan vormen de interviews, de schriftelijke motivering, de          

algemene studieresultaten en eventueel het taalniveau de voornaamste criteria om          

de kandidaten aan een bepaalde universiteit toe te wijzen. Hiernaast kunnen ook            

bijkomende criteria zoals een evenwichtige verdeling over de verschillende         

studieprogramma’s of het feit dat een kandidaat al eens eerder op exchange ging,             

een rol spelen. 

Voor studenten aan wie geen van de door hun opgegeven bestemmingen kon            

toegewezen worden, kan uitgekeken worden naar een alternatieve bestemming,         

steeds in samenspraak. 

 

Op basis van studieresultaten en motivatie wordt door de facultaire          

Erasmusverantwoordelijken ook een interne rangschikking opgesteld. De       

rangschikking wordt overgemaakt aan de Dienst Internationalisering en is van          

belang wanneer het aantal aanvragen groter is dan het aantal beschikbare           

Erasmusbeurzen. De studenten die hoger gerangschikt staan op de lijst maken dan            

een grotere kans maken om effectief een beurs te krijgen.  

 

Geselecteerd zijn voor een bepaalde bestemming betekent concreet: 

 

● dat er een plaats bij de gastuniversiteit voor jou wordt ‘gereserveerd’  

 

● dat je enkel en alleen kan vertrekken naar deze bestemming als je,            

eventueel pas na de juni- of september examens, voldoet aan de           

vertrekvoorwaarden (zie §1.4). 

 

● dat je waarschijnlijk - maar niet met 100% zekerheid- een beurs zal            

ontvangen. Ook indien je geen beurs wordt toegekend, blijf je geselecteerd           

voor de bestemming en kan je op uitwisseling vertrekken, mits voldaan aan            

de vertrekvoorwaarden. Zie §1.1 voor meer info over beurzen 

 

● indien je geselecteerd werd voor een niet-Europese bestemming:        

vraag zo snel mogelijk een beurs aan via het aanvraagformulier van           

DIOS (BIJLAGE 3), uiterlijk 10 maart. 

 

1.4 Wie kan effectief vertrekken naar de voor hem/haar        

gereserveerde bestemming? 

 

Om uiteindelijk ook op uitwisseling te gaan is het vereist dat je voor het eerste               

semester van je uitwisselingsjaar het standaardtraject volgt met het vaste          

vakkenpakket en geslaagd bent voor de 1ste bachelorfase (voor masterstudenten          

ook voor 2de bach). 

 

uitwisselingsjaar vertrekcriterium 

3de bach je hebt behaald (= verworven of getolereerd): 
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● alle opo’s van 1ste bach 

● alle opo’s van het 1ste semester van 2de bach 

1ste master HI/BI je hebt behaald (= verworven of getolereerd): 

● alle opo’s uit 1ste en 2de bach 

● alle opo’s van het 1ste semester van 3de bach 

extra semester na   

master TEW/HW 

je hebt alle opo’s uit de master behaald (behoudens         

eventueel de masterproef) 

 

 

1.5 Organisatie van het uitwisselingsprogramma 

 

Nadat je geselecteerd bent voor een bepaalde bestemming, word je uitgenodigd om            

samen met de facultaire coördinator je programma aan de gastuniversiteit te           

bespreken en voorlopig vast te stellen. Je uitwisselingssemester moet minimum 21           

en maximum 33 studiepunten bedragen (met minder dan 21 studiepunten is het            

mogelijk dat de Erasmusbeurs niet wordt toegekend). 

 

In principe volg je in het buitenland vakken die zo goed mogelijk overeenkomen             

met de opleidingsonderdelen (opo’s) van het programma van het eerste          

semester in UHasselt, en worden de opo’s van het tweede semester aan UHasselt             

gevolgd. Als er voor een opo van het eerste semester geen equivalent bestaat in              

de gastuniversiteit, kan er een opo uit het tweede semester uitgewisseld           

worden met een equivalent vak in het eerste semester aan de gastuniversiteit. Het             

‘gemiste’ eerste semester-opo dient dan via zelfstudie te worden opgenomen. 

In sommige gevallen kan het examen van dit opo reeds tijdens de normale             

examenperiode van januari in UHasselt worden afgelegd. Wanneer dat niet          

haalbaar is, kan de student deelnemen aan een inhaalexamen in juni. 

 

“Equivalentie” betekent niet altijd dat het opleidingsonderdeel aan de gastinstelling          

exact 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. 

Voor het taalvak Engels geldt een uitzonderlijke regeling. Hiervoor worden geen           

equivalente vakken van de gastuniversiteit aanvaard. 

 

Studenten uit 1ste Master HI/BI kunnen opleidingsonderdelen uitwisselen uit het          

eerste semesterprogramma van beide masterjaren. De resterende studiepunten uit         

het eerste semester kunnen dan in het eerste semester van het 2de masterjaar aan              

de UHasselt opgenomen worden. 

 

Voor de studenten Master TEW of HW die volgend academiejaar een bijkomend            

semester willen volgen zijn de principes eenvoudiger. Er wordt geen equivalentie           

nagestreefd omdat het om een extra semester gaat. De enige voorwaarde is dat de              

gekozen vakken niet te sterk mogen overlappen met reeds gevolgde opo’s aan de             

UHasselt. 
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Na aankomst aan de gastuniversiteit is het mogelijk dat we je studieprogramma            

moeten aanpassen omwille van programmawijzigingen aan de gastuniversiteit of         

overlappingen in je uurrooster. 

 

Aangezien jij op dat moment het beste zicht hebt op de mogelijkheden, vragen we              

je dan om zelf een alternatief voor te stellen. Na goedkeuring door de facultaire              

coördinator kan je dan je programma eenmalig aanpassen binnen 1 maand na            

start van het semester. 

 

1.6 Evaluatie van opleidingsonderdelen opgenomen aan de      

gastuniversiteit 

 

Voor de opleidingsonderdelen die je aan je gastuniversiteit opneemt, moet je ook            

het examen aan deze universiteit afleggen. Resultaten van examens afgelegd in           

het buitenland, worden aangepast aan het UHasselt-quoteringssysteem volgens        

vaste omzettingstabellen. Vervolgens worden ze op identieke wijze als je andere           

resultaten behandeld.  

 

Indien je niet slaagt voor een vak in het buitenland, moet je in principe deelnemen               

aan het herexamen in het buitenland. Enkel mits akkoord van de gastinstelling            

kan het herexamen op afstand aan de UHasselt worden georganiseerd. Het examen            

wordt echter steeds opgesteld en beoordeeld door de betreffende docent van de            

gastuniversiteit. De regels die aan de gastinstelling gelden voor herexamens          

worden hierbij gevolgd.  

 

 

1.7 Voorbereiding: introductiedagen & huisvesting 

 

Enkele dagen vóór het begin van het academiejaar organiseren de meeste           

gastinstellingen introductiedagen ter kennismaking met de instelling, de        

campus, de omgeving en het onderwijssysteem. Studenten zijn verplicht aan deze           

introductiedagen deel te nemen. 

 

Wanneer men zelf huisvesting dient te zoeken, win je best informatie in bij de              

vroegere generaties uitwisselingsstudenten van de UHasselt en/of de        

uitwisselingsstudenten die momenteel op de UHasselt zijn. Via de website          

www.esn.org kan je in contact komen met andere uitwisselingsstudenten die je met            

raad en daad kunnen bijstaan. 

Begin hier zo vroeg mogelijk aan omdat op een aantal bestemmingen het aantal             

studentenverblijven beperkt kan zijn. 
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1.8 Taalkundige voorbereiding 

 

Niet aan alle gastinstellingen kan je met Engels terecht! 

 

Bij elke bestemming wordt vermeld welke de onderwijstalen zijn. Ook als er geen             

certificaat wordt gevraagd, is het je eigen verantwoordelijkheid, om ervoor te           

zorgen dat je deze taal bij de start van het semester voldoende beheerst. Dat komt               

neer voor Engels op minimum niveau B2, voor Duits of Spaans minimum niveau B1              

(CEFR).  

 

Voor bestemmingen in Spanje en Duitsland/Oostenrijk raden we studenten aan          

om vooraf of ter plaatse een intensieve taalcursus te volgen.  

 

Wie zich kandidaat wil stellen voor Duitsland of Oostenrijk en nog geen Duits             

gestudeerd heeft, volgt best Duits 1 in het tweede semester voorafgaand aan je             

uitwisseling. Contacteer in dat geval zo spoedig mogelijk de         

studieloopbaanbegeleider (en niet de desbetreffende docent). 

Het is ook mogelijk om zelfstandig de vakken Duits 1 (en 2) door te nemen               

(bijvoorbeeld tijdens de paas- of zomervakantie). Je raadpleegt het best vooraf de            

desbetreffende docent. 

 

Online taalcursussen met CommArt 

 

https://www.commart.eu/nl/ 

CommArt is een spinoff van UHasselt, waar je een hoogkwalitatieve en           

doeltreffende online taalcursus kan boeken, tegen een schappelijke prijs. 

 

Zijn er beurzen voor taalcursussen? 

 

Als je in je gastland een taalcursus volgt, zijn er 2 situaties mogelijk: 

 

1 de taalcursus maakt officieel deel uit van je studieprogramma (en is dus 

opgenomen in je Learning Agreement): 

 

➔ je ontvangt geen terugbetaling (normaal betaal je ook geen extra fee) 

➔ je beurs wordt eventueel wel verlengd met de periode van de 

taalcursus 

➔ je taalcursus wordt erkend voor credits 

 

2 de taalcursus maakt officieel geen deel uit van je studieprogramma (en 

is dus NIET opgenomen in je Learning Agreement): 

 

➔ je ontvangt een forfaitaire vergoeding van de UHasselt (max 100€) 

➔ je beurs kan niet verlengd worden 

➔ je ontvangt geen credits aan de UHasselt 
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2 Summer schools 

 

Studenten kunnen tijdens de zomervakantie een Summer School volgen in het           

buitenland, waarvoor de verworven credits (6) als keuzevak worden erkend in het            

daaropvolgende academiejaar (derde bachelor of in de master TEW, HI, BI).  

 

Er zijn 3 summer schools die we via onze partneruniversiteiten kunnen aanbieden            

en waarvoor ook een deel van de administratie door ons gebeurt. Wil je deelnemen              

aan een summer school buiten dit aanbod dan moet je deze eerst voorleggen aan              

de facultaire coördinator. Enkel mits voorafgaande goedkeuring kan een summer          

school als keuzevak erkend worden.  

 

Er worden geen beurzen aangeboden voor summer schools. Alle hieraan verbonden           

kosten moet je zelf dragen. 

 

2.1 Criteria Summer Schools 

● geslaagd zijn op de 1ste bachelorfase 

● ruimte hebben om een summer school als keuzevak te kunnen          

opnemen in je studietraject (bachelor: 3514 - master: 3515) 

● indien summer school op eigen voorstel: goedkeuring faculteit 

 

2.2 Aanmelding Summer Schools 

 

● specifieke infosessie over summer schools wordt gepland in maart 

● aanmelden via email aan Kristien Fransen vanaf 20 maart 2019 (8u45) 

● indien plaatsen beperkt: first come, first served 

 

2.3 Aanbod Summer Schools 

 

De details voor zomer 2019 zullen pas in maart bekend zijn. Hieronder vind             

je de info van 2018. Wijzigingen in data, inhoud en prijs zijn dus mogelijk. 

 

De summer schools vinden alledrie plaats gedurende ca. 2 weken in juli.  
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Summer School Wroclaw, Poland  (maximum 15 students) 

Theme Dynamic capabilities: organizing for innovation and growth 

1) Internationalization and Digital Platforms - prof. Susana Costa e          

Silva 

2) Design Thinking - Monika Hajdas, PhD 

3) Management in Practice -  Joanna Radomska, PhD 

4) Startups Business Models - Bartłomiej Postek, MA 

Price 700 € including tuition, accommodation, half board, local transport         

voucher, cultural activities, etc. 

Schedule 8 – 21 July, 2018 

Description www.summerschool.pl 

Transportation See www.summerschool.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Summer School Amman, Jordan (no limited number of students) 

Themes Doing business in the Arab world and its relationships with the           

West: influence of cultural factors. 

Price 595 € tuition fee 

395 € accomodation 

Schedule 9 - 25 July 2018 

Description No website 

Transportation Students are requested to indicate flight details to Kristien         

Fransen before 15 May, 2018 – preferably in groups (make          

arrangements together please) – these data will be transferred to          

PSUT – pick-up at airport in Amman (Queen Alia airport) is           

foreseen 
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Summer School Almeria, Spain  (no limited number of students) 

Theme Introduction to Managerial Skills and Entrepreneurship 

(first two weeks as part of a four week module) 

Price 900 € including tuition, accommodation, half board, local        

transport voucher, cultural activities, etc. 

Schedule 2 – 13 July 2018 

Description Not available in detail yet as this is one of the 12 different             

modules in different fields the University of Almeria organizes 

Transportation Students have to arrange transportation to Almeria themselves        

(preferably in groups) 

Please indicate flight schedule to Kristien Fransen before 

May 15, 2018 

This information is important for the accommodation       

arrangements. 
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3 Buitenlandse stages 

 

Buitenlandse stages worden momenteel niet standaard aangeboden in de         

studieprogramma’s en kunnen alleen in enkele specifieke gevallen binnen het          

curriculum ingebed worden. 

 

 

● 2 master BI 

● in het kader van je masterproef (via promotor) 

● als je geselecteerd wordt voor deelname aan een interdisciplinaire         

internationale inleefstage (INT³), georganiseerd door DIOS (Dienst       

Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking).  

Dit is een nieuw aanbod, met slechts beperkte plaatsen. Meer info wordt later             

verspreid door DIOS. 

 

 

Wel is het mogelijk om na afstuderen een buitenlandse stage te lopen, met 

financiële ondersteuning via Erasmus+ of Flanders Traineeprogramme. Je moet 

hiervoor registreren voordat je afstudeert. 

 

INFO: http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/stage-na-afstuderen/ 
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BIJLAGE 1: Stappenplannen 
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BIJLAGE 2: Bestemmingen  
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BIJLAGE 3: Aanvraag beurzen buiten Europa 

 
call + aanvraagformulier:  https://www.uhasselt.be/Erasmusgrant 
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BIJLAGE 2: Exchange bestemmingen 1920 BEW definitief (14.12.2018)

TYPE LAND PARTNER onderwijstaal
indicatie 
start 
semester*

indicatie 
einde 
semester**

BA 
TEW

BA 
HW

BA 
HI

BA 
BI

MA 
HI

MA 
BI

MA 
TEW 
(extra 
sem)

MA 
HW 
(extra 
sem)

buiten Europa Canada Memorial University of NEWFOUNDLAND Engels 04.09 13.12 x x x x
Thompson Rivers University (BRITISH COLUMBIA) Engels (TOEFL/IELTS verplicht!) 04.09 18.12 x x x

China University of MACAU Engels 21.08 19.12 x x x x x x x
Ecuador*** ESPOL, Escuela Superior Politecnica del Litoral Spaans 24.09 01.02 x x x x
Jordanië Princess Sumaya University of Technology AMMAN Engels begin okt eind jan x
Verenigde Staten University of Michigan - School of Management FLINT Engels 04.09 18.12 x x x
Vietnam Foreign Trade University HANOI Engels half aug eind jan x

Erasmus Bulgarije University of National and World Economy SOFIA Engels 01.10 27.01 x x x x
Denemarken University of Southern Denmark, ODENSE Engels 01.09 31.01 x x x x
Duitsland Technische Universität, DRESDEN Duits 01.10 10.02 x x

Universität HAMBURG Engels/Duits 14.10 half feb x x x x
Universität LEIPZIG Duits/Engels 01.10 10.02 x x
Universität WITTEN-HERDECKE Engels/Duits 01.10 half feb x x

Finland LAPPEENRANTA University of Technology Engels 03.09 21.12 x x
University of Applied Science TAMPERE Engels 20.08 20.12 x
University of JYVASKYLA Engels 03.09 21.12 x x

Frankrijk IPAC ANNECY Engels/Frans 03.09 21.12 x
Kedge Business School MARSEILLE Engels/Frans 03.09 14.12 x x x
RENNES ESC Engels begin sept eind dec x x
Université de MONTPELLIER Engels/Frans 10.09 21.12 x
Université de NANTES Frans/Engels 04.09 16.01 x x
Université de RENNES I (BEW) Frans 03.09 23.12 x x x x

Griekenland ATHENS University of Economics and Business Engels 01.10 08.02 x x x x x x
Italië TOR Vergata, ROME Engels 17.09 15.02 x x x x x x

Universita degli Studi di SIENA Engels 01.10 28.02 x x

Universita di PISA (1 semester of volledig jaar) Engels
17.09
18.02

21.12
17.06 x

Nederland Technische Universiteit EINDHOVEN Engels/Nederlands 03.09 02.02 x x
Oostenrijk Karl-Franzens-Universität GRAZ Duits/Engels 04.09 01.02 x x x x
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BIJLAGE 2: Exchange bestemmingen 1920 BEW definitief (14.12.2018)

TYPE LAND PARTNER onderwijstaal
indicatie 
start 
semester*

indicatie 
einde 
semester**

BA 
TEW

BA 
HW

BA 
HI

BA 
BI

MA 
HI

MA 
BI

MA 
TEW 
(extra 
sem)

MA 
HW 
(extra 
sem)

Leopold-Franzens-Universität INNSBRUCK Duits/Engels (B2 Duits vereist) 01.10 half feb x x x
Polen Academy of Economics WROCLAW Engels 01.10 10.02 x x

Lazarski University of Commerce and Law WARSCHAU Engels 06.10 09.02 x
University of BIALYSTOK Engels 01.10 17.02 x x

Portugal Universidade do PORTO Engels 17.09 18.01 x x x x
Spanje *** Universidad Carlos III de MADRID Engels/Spaans begin sept eind jan x x x x x x

Universidad de ALMERIA Engels/Spaans 22.09 26.02 x x
Universidad de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spaans 10.09 25.01 x x
Universidad de SALAMANCA Spaans 03.09 28.01 x x x
Universidad LOYOLA ANDALUCIA Engels/Spaans 29.08 22.12 x x
Universidad Publica de Navarra - PAMPLONA Engels/Spaans 23.08 11.01 x x
Universitat de VALENCIA Engels/Spaans 10.09 25.01 x x x

Tsjechië Technical University Ostrava Engels begin sept half feb x x
Verenigd Koninkrijk University of Wales, ABERYSTWYTH Engels 30.09 21.01 x x

Erasmus Belgica België Université de MONS Frans half sept eind jan x x
* start semester = excl. introductieweken (verplicht!)
** einde semester = incl. examens, excl. herexamens
*** aanbevolen niveau Spaans = B1 (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages)

na 'Español 2' aan de UHasselt heb je niveau A2
--> Intensieve taalcursussen ter plaatse aanbevolen.
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