Master in de Industriële
Wetenschappen:
Biochemie

2018-2019

De opleiding in Diepenbeek is een gezamenlijke
opleiding van UHasselt en KU Leuven

Als master in de industriële wetenschappen: biochemie ontrafel je de geheimen van het
leven zelf om deze te gebruiken in de industrie. Kan je het overlevingsmechanisme
van schimmels op toxische grond toepassen in saneringsprocessen? Hoe ontwikkel
je een snelle en betrouwbare test voor de diagnose van een levensbedreigende ziekte als
hersenvliesontsteking en hoe valideer je deze test dan? Hoe recycleer je organisch afval tot
een hoogtechnologische grondstof of tot duurzame bio-energie?
Kortom, als master biochemie stomen we je klaar voor research, ontwikkeling, controle en
management in de industrie met als specialiteit: voeding, fermentatie en industriële biochemie,
moleculaire biologie en genetische technieken. Je kan daarmee terecht in een waaier van
sectoren zoals voeding, milieu, de farmaceutische sector en de biotechnologie.

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING

1
LEERDOMEIN
Ondernemen en maatschappij
Onderzoek en communicatie

Industriële (bio)chemische
processen / Biotechnologische
processen

2

EERSTE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN:
BIOCHEMIE

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Bedrijfsmanagement

3

Mens en maatschappij

3

Onderzoekslabo

7

Milieutechnologie en veiligheid in
chemische installaties

4

Methodiek van Organische
synthese

4

Industriële (bio)chemie en corrosie

3

Biochemie: Metabolismen

3

Biochemie en immunologie
van de mens

4

Recombinant DNA technologie

3

TWEEDE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN:
BIOCHEMIE

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Masterproef Biochemie

20

Keuzemodule*
TOTAAL

34

6
26

* Het programma wordt aangevuld met één van volgende keuzemodules:

2
LEERDOMEIN

TWEEDE SEMESTER
KEUZEMODULES*

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Intern

Onderzoekslabo Acoustic Processing (Diepenbeek)

6

Onderzoekslabo Flowchemie (Diepenbeek)

6

Extern

Industriële
(bio)chemische processen /
Biotechnologische processen

Geavanceerde afvalwaterzuivering (De Nayer Sint-Katelijne-Waver)

6

Materiaal- en energiebeheer (Gent)

6

Sustainable energy production (GroepT Leuven)

6

Insecten in humane en veevoeding (Geel)

6

Trends & Innovations in the Biomedical Sector (GroepT Leuven)

6

Malting and brewing Technology (Gent)

6

The use of molecular biology and ecology in industrial processes (De Nayer Sint-Katelijne-Waver)

6

Erasmus

Keuzevakken op Erasmus voor 6 SP mogelijk
De studieprogramma’s vermeld in deze folder zijn onder voorbehoud van aanpassingen. De meest recente informatie over de opleiding vind je op
www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen. De vakbeschrijvingen kun je raadplegen op www.uhasselt.be/studiegids.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Rechtstreeks

Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting
chemie (focus biochemie in het derde bachelorjaar).

Hou er rekening mee dat een schakelprogramma zwaar is.
Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en
veel inzet zijn essentieel.

Via een voorbereidingsprogramma

De voorbereidingsprogramma’s naar de master in de industriële wetenschappen: biochemie kunnen gevolgd worden
door academische bachelors en masters van aanverwante
opleidingen. Het doel van de voorbereidingsprogramma’s is
om de betrokken student op instapniveau te brengen van de
masteropleiding biochemie. Instromende studenten in één van
de voorbereidingsprogramma’s dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.
De omvang en de samenstelling van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding.
Aanvragen, ook voor vrijstellingen, worden ingediend bij de
studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@
uhasselt.be) en worden beoordeeld door de voorzitter van de
examencommissie industriële wetenschappen: biochemie.

Via een schakelprogramma

Heb je een professioneel bachelordiploma 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 wetenschappen en technologie.
Professionele bachelors in de chemie (opties biochemie en
chemie) , milieuzorg, biomedische laboratoriumwetenschappen worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma.

SCHAKELPROGRAMMA
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Fysica schakel

3

Elektriciteit schakel

6

Fluïdummechanica en thermodynamica

4

Analyse 1 en 2

5

Materiaalkunde 1

3

Organische chemie 2

3

Elektrochemische fysicochemie

4

Massa en warmte: balansen en transport

3

Scheidingsprocessen

3

Reactorkunde en toegepaste regeltechniek

4

Biochemische thermodynamica

4

Moleculaire biologie

4

Conditioneringstechnieken

4

Enzymkinetica

4

Geïntegreerd project: Industriële biochemie en microbiologie

4

Industriële proceschemie

3

TOTAAL

61

EN VERDER...

Beroepsuitwegen

Masters in de industriële wetenschappen: biochemie vind
je als leidinggevende of coördinator in industriële productieeenheden, in research-, in analyse- en controlelaboratoria, in
technisch-commerciële afdelingen, in de administratie, in
onderzoek en het onderwijs. Deze ingenieurs werken in de
voedings- en biotechnologische sector, de milieusector en de
farmaceutische industrie. Life sciences vormen een breed
werkveld waar je als industrieel ingenieur biochemie een
boeiende loopbaan kunt uitbouwen.

De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk toepassingsgerichte onderzoeksspeerpunten, in samenwerking met
onderzoeksgroepen van de UHasselt en de KU Leuven.
Lab4U ondersteunt de opleidingen chemie en biochemie en
is actief inzake proces en milieutechnologie. De focus ligt op
procesintensificatie door het inzetten van ultrageluid en flowtechnologie en technieken voor recuperatie van grondstoffen
zoals water, waardevolle elementen, bodem en vaste afvalfracties. Toepassingsdomeinen situeren zich dan ook in
waterbehandeling, bodemsanering en talrijke processen in
de (bio)chemische industrie.

Bedrijfsgericht onderzoek

Labobaden en keuzemodules

Het onderzoek op onze campus richt zich op vragen uit
bedrijven en organisaties. Daarmee bouwen onze onderzoeksgroepen mee aan de brug tussen het fundamenteel
onderzoek en de effectieve realisatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.
Om concurrentieel te blijven moeten kleine en grote ondernemingen in Vlaanderen inzetten op innovatie. Daarvoor is
toegepast onderzoek dat focust op de praktische realisatie in
een bedrijf of organisatie belangrijk. Onderzoek en onderwijs op onze campus zijn nauw met elkaar verbonden.
Diverse domeinen van het toegepast onderzoek komen aan
bod in je opleiding. Onze professoren brengen je in contact
met echt onderzoek in diverse onderzoeksgerichte labo’s en
doorheen je studie ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden.

Meer info over
Studietrajecten
Kathleen Bovin
studieloopbaanbegeleidingiiw		
@uhasselt.be

011 26 90 81

Labobaden naar analogie met taalbaden zijn korte, intensieve
hands-on labosessies via begeleid zelfstandig leren. Je wordt
in contact gebracht met hoogtechnologische apparatuur en je
doet ervaring op in sterk gespecialiseerde onderzoeksomgevingen en dit onder begeleiding van een expert onderzoeker.
Deze labobaden worden ingericht in samenwerking met de
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU
Leuven.
In het programma van de master in de industriële wetenschappen: biochemie worden er eveneens keuzemodules aangeboden die gebaseerd zijn op de onderzoeksexpertise die op
andere campussen van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van de KU Leuven aanwezig zijn. Omwille van de
praktische haalbaarheid voor studenten wordt hierbij gebruik
gemaakt van alternatieve werkvormen.
Zo beschikken de deelnemende campussen onder meer over
de nodige apparatuur voor videoconferencing.

De opleiding in Diepenbeek is een gezamelijke opleiding
van UHasselt en KU Leuven
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
UHasselt - KU Leuven
Agoralaan gebouw H - gebouw B
BE 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be/industriele-ingenieurswetenschappen
iiw.kuleuven.be/diepenbeek

