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WAAROM TOEGEPASTE
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
STUDEREN AAN UHASSELT?
De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen vormt bedrijfseconomen die richting kunnen geven aan een
bedrijf. Dit betekent dat je tijdens je opleiding alle elementen die hierbij belangrijk zijn leert begrijpen, ontwerpen en
sturen. Je bekijkt een bedrijf zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Tijdens
je opleiding krijg je een diepgaand inzicht in de werking van een organisatie in een steeds sneller veranderende wereld
en maak je kennis met de verschillende functies, disciplines en verantwoordelijkheden binnen een bedrijf: financiën,
personeel, marketing, verandering, algemene leiding … Je wordt dan ook opgeleid tot een multidisciplinair manager die
de brug kan vormen tussen deze verschillende aspecten. Deze strategische en multidisciplinaire benadering zorgt ervoor
dat een opleiding TEW een uitstekende voorbereiding vormt voor: een carrière in een grote verscheidenheid van functies in
grote en kleine organisaties en dit in zowel de profit als non-profit sector, of het ondernemerschap.

JE WORDT EEN BEDRIJFSECONOOM MET IMPACT DIE DE RICHTING VAN
DE ORGANISATIE (MEE) BEPAALT EN DE STRATEGISCHE LIJNEN UITZET.

1

JE KAN ECONOMISCHE EXPERTISE TOEPASSEN OM NIEUWE
MOGELIJKHEDEN TE CREËREN EN UITDAGINGEN AAN TE GAAN.

2

JE BEKIJKT CONCRETE ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN VANUIT
EEN BREED EN MULTIDISCIPLINAIR PERSPECTIEF.

3

“Overheid en bedrijven hebben nood aan probleemoplossers
die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren.”

AFSTUDEERRICHTINGEN
In de masteropleiding in de TEW kun je kiezen uit een diepgaande specialisatie in 1 van onderstaande
afstudeerrichtingen OF een combinatie van 2 minoren.

Accountancy
en financiering

1

In deze afstudeerrichting verwerf
je kennis en inzicht in diverse
domeinen van accountancy en
financiering en specialiseer je
je in de accounting of finance
track. In de accounting track
wordt de kennis aangereikt
die je als accountant/revisor
nodig hebt. Elk aangeboden
opleidingsonderdeel leidt dan
ook tot een vrijstelling bij het IBR
(Instituut der Bedrijfsrevisoren).
De auditwereld is dan ook een
frequente werkgever, maar
je kennis is ook gegeerd in
elke andere onderneming en
organisatie. In de finance
track leer je onder andere
hoe kapitaal en geldstromen
in een bedrijf te analyseren,
investeringen te beoordelen en
beleggingsstrategieën op te
stellen. Deze afstudeerrichting
biedt dan ook een ruime waaier
van beroepsuitwegen. Niet enkel
bedrijven, maar ook de overheid,
ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers
steeds meer aandacht aan hun
financieel beheer.

Beleidsmanagement
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Het mobiliteitsprobleem, de
vergrijzing van de arbeidsmarkt,
milieuvervuiling… Het zijn
topics waarmee niet enkel de
overheid, maar ook bedrijven
worden geconfronteerd. Om in
deze complexe maatschappelijke
context overeind te blijven en
succesvol te zijn, hebben de
overheid en de bedrijven nood
aan ‘policy managers’. Zij
fungeren als probleemoplossers
die in staat zijn om een
duurzaam beleid te voeren en
maatschappelijke problemen
op een rationele en efficiënte
wijze aan te pakken. Steeds
meer overheden en ondernemers
proberen economie, ecologie en
sociale samenhang te integreren in
hun organisatie.

Innovatie en
ondernemerschap
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De ondernemingen van
vandaag, zowel in de profit- als
in de socialprofitsector, vragen
meer academisch opgeleiden
met ‘ondernemingsgerichte
competenties’. Om een nieuw
bedrijf te starten en levend te
houden, zijn ‘entrepreneurs’
nodig. Organisaties van vandaag
moeten snel en flexibel inspelen
op veranderingen, zowel in de
externe als in de interne omgeving.
Dit geldt zowel voor multinationals
als voor familiebedrijven, KMO’s
en overheidsorganisaties. Deze
veranderingen vragen van het
management een proactieve
vertaling naar innovatieve
systemen en structuren, en naar
een innovatieve bedrijfscultuur. Dit
is de omgeving voor managers
van morgen. Daarvoor zijn niet
alleen ‘entrepreneurs’, maar ook
‘intrapreneurs’ nodig.

Marketing
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Deze afstudeerrichting leidt je op tot marketingstrateeg: je begrijpt,
ontwerpt en stuurt een klantgerichte bedrijfsstrategie. De afstudeerrichting
vertrekt van waardegebaseerde marketing en gaat in op waardecreatie
voor de klant, het bedrijf en de maatschappij. Je krijgt onder meer inzicht
in het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën, het verzamelen en
gebruiken van marketinginformatie, het doorgronden van keuzes in een
business-to-consumer en een business-to-business context, alsook in een
internationale context. De afstudeerrichting marketing vormt daardoor
een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van
marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.

STUDIEPROGRAMMA
VAN DE MASTEROPLEIDING

In de masteropleiding TEW kan je kiezen voor een doorgedreven specialisatie via een afstudeerrichting. Of je kan je
verdiepen in 2 domeinen door de combinatie van 2 minoren.

Toegepaste economische wetenschappen
OPLEIDINGSONDERDELEN

SEM 1

Masterproef

SEM 2

AFSTUDEERRICHTING TE KIEZEN UIT:
ACCOUNTANCY EN FINANCIERING
Accounting track
6

Business ethics and corporate governance

3

Entrepreneurial finance

6

Boekhoud- en jaarrekeningrecht

6

Voortgezette financiële analyse

3

Internationale controlestandaarden

3

SEM 1

SEM 2

BELEIDSECONOMIE

18

Risicomanagement en interne beheersing*

OPLEIDINGSONDERDELEN

Beleidseconomie*

6

Publiek recht

6

Publieke financiën

6

Beleidsevaluatie

6

Milieubeleid

6

Gezondheidsbeleid

6

Beleidsproject

6

INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP
Ondernemerschap*

6

3

Business ethics and corporate governance

3

Geconsolideerde jaarrekening

6

Strategic marketing

3

Externe controle

6

Entrepreneurial finance

6

Innovatief HRM

6

6

Familiebedrijven

6

Business ethics and corporate governance

3

Innovation and value chain management

6

Entrepreneurial finance

6

Strategic innovation

6

International financial management

6

MARKETING

Beleggingsleer

3

Fiscaal recht van de onderneming

Finance track
Afgeleide financiële activa*

Strategic marketing *

3

Geconsolideerde jaarrekening

6

Marktstrat simulation game*

3

Risicobeheer in financiële instellinten

6

Marketingonderzoek en praktijkproject

9

Consumentengedrag

6
6

keuze van 6 SP uit:
Risicomanagement en interne beheersing

6

International marketing

Voortgezette financiële analyse

3

Communicatiebeleid

6

Retail marketing

3

Industrial marketing

6

Empirical methods for finance and banking

3

MINOR ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
ACCOUNTING TRACK
Risicomanagement en interne beheersing*

6

Voortgezette financiële analyse

3

Internationale controlestandaarden

3

Geconsolideerde jaarrekening

6

Externe controle

6

MINOR ACCOUNTANCY EN FINANCIERING:
FINANCE TRACK
Afgeleide financiële activa*

6

International financial management

6

Business ethics and corporate governance

3

Empirical methods for finance and banking

3

Risicobeheer in financiële instellingen

6

MINOR BELEIDSMANAGEMENT
Beleidseconomie*

6

Beleidsevaluatie

6

Publieke financiën

6

Beleidsproject

6

MINOR INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP
Ondernemerschap*

6

Entrepreneurial finance

6

Familiebedrijven

6

Strategic innovation

6

MINOR MARKETING
Strategic marketing *

3

Marktstrat simulation game*

3

Consumentengedrag

6

keuze van 12 SP uit:
International marketing

6

Communicatiebeleid

6

Industrial marketing

6

* Indien dit opleidingsonderdeel reeds gevolgd werd tijdens de bacheloropleiding, wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een keuzevak.
Bij combinatie van 2 minoren volgt de student enkel het opleidingsonderdeel dat in de bacheloropleiding nog niet werd opgenomen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Rechtstreeks

• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur
• Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Schakelprogramma

Heb je een professioneel bachelordiploma in het bedrijfsmanagement (alle afstudeerrichtingen) en wil je een
academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op
instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende
studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de
gebieden financiering, marketing, algemene economie en strategie. Daarnaast zijn analytische competenties onontbeerlijk.

Organisatie

Het schakelprogramma omvat 63 studiepunten en kan je in
1 academiejaar afronden. Je volgt opleidingsonderdelen van
zowel 1e, 2e als 3e bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) en sluit voor de hoorcolleges en werkzittingen
aan bij de reguliere bachelorstudenten.

SCHAKELPROGRAMMA
OPLEIDINGSONDERDELEN

S1

Macro-economisch beleid

6

Financial accounting

6

Wiskunde voor bedrijfseconomen

6

Bedrijfsfinanciering 1

6

S2

Onderzoeksmethodologie

3

Beginselen van het recht

3

Micro-economisch beleid
Statistiek voor bedrijfseconomen 2

6
6

Marketing

6

Strategiemodellen

3

Applied econometrics

3

Beleidsmanagement

3

Organisatieverandering en strategievorming
TOTAAL

6
63

Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma naar de master in de TEW
kan gevolgd worden door elke academische bachelor of
master. Vrijstellingen kunnen worden toegestaan in het voorbereidingsprogramma, afhankelijk van de gevolgde academische opleidingen.

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
OPLEIDINGSONDERDELEN

S1

Macro-economisch beleid

6

Financial accounting

6

Wiskunde voor bedrijfseconomen*

6

Bedrijfsfinanciering 1*

6

S2

Beginselen van het recht

3

Micro-economisch beleid*

6

Statistiek voor bedrijfseconomen 2

6

Marketing

6

Strategiemodellen*

3

Applied econometrics*

3

Beleidsmanagement

3

Organisatieverandering en strategievorming
TOTAAL

6
60

*Studenten vanuit de opleiding bachelor HW moeten deze
opleidingsonderdelen opnemen alvorens de master TEW te kunnen
volgen (24sp).

meer info op
www.uhasselt.be/studiegids

MASTER TEW
60 SP

Wendy Vankevelaer
wendy.vankevelaer@uhasselt.be

Marketing

Minor 2

Minor 1

AFSTUDEERRICHTING
42SP

Innovatie en
ondernemerschap

011 26 87 16

Beleidsmanagement

katrien.brepoels@uhasselt.be

Finance Track

Katrien Brepoels

Accounting Track

Meer info of
inschrijven

Accountancy
en financiering

MASTERPROEF
18SP

Minoren
- Accountancy
en financiering:
Accounting Track
- Accountancy
en financiering:
Finance Track
- Beleidsmanagement
- Innovatie en
ondernemerschap
- Marketing

011 26 87 15
www.uhasselt.be/toegepaste-		
economische-wetenschappen
www.uhasselt.be/studiegids
www.uhasselt.be/inschrijven

BEROEPSKEUZES
TOEGEPASTE ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
* AUDITOR
* BEDRIJFSREVISOR
* FINANCIEEL ANALIST
* INVESTERINGSANALIST
* AANDELENANALIST

Campus Hasselt
Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D | BE 3590
Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00
studentenadministratie@uhasselt.be
www.uhasselt.be

* ACCOUNT MANAGER
* PRODUCTMANAGER
* RECLAMESPECIALIST

* PERSONEELSMANAGER
* BELEIDSANALIST
* KABINETSMEDEWERKER
* ONDERNEMER
* PROJECTCONSULENT
* PRODUCTONTWIKKELAAR
* LEERKRACHT
* ...

