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

Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van microturbines tot windmolens, van ligfiets
tot airbus, van heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot biosensor, van micropositionering tot volautomatische koetswerkassemblage. Als ingenieur elektromechanica
realiseer je vandaag de producten en processen van morgen. Naargelang je
interesse geef je zelf invulling aan je ingenieursprofiel van technologisch expert
tot bedrijfsmanager. Naast productiebeheer, zijn de pijlers van de opleiding
elektromechanica energieconversie en mechanisch ontwerp. Energieconversie richt zich op
alle aspecten van energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrijvingen en automatisatie
tot thermische centrales of verbrandingsmotoren. Mechanisch ontwerp is een cyclus
die start bij een concept dat vorm krijgt in een grafisch ontwerp. Dat ontwerp resulteert via
materiaalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in een afgewerkt geheel.

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING

1

2

EERSTE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN:
ELEKTROMECHANICA

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Kwaliteit en onderzoeksmethodiek*
OF Zorgsystemen*

3

Bedrijfsmanagement
Onderzoek en communicatie

TWEEDE SEMESTER
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN:
ELEKTROMECHANICA

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

3

Capita selecta
bedrijfsmanagement

5

Masterproef Elektromechanica

6

Masterproef Elektromechanica

Automatisering

Robotics, vision and hydraulics

4

Toegepaste Thermodynamica

Thermische motoren

4

Eindige elementen methode

3

LEERDOMEIN

Ondernemen en maatschappij

Mechanisch ontwerpen

Materials Selection and Plastic
Metal Forming

Productietechnieken en
materialenleer

Mechanismen

3

Trillingsleer

3

3

Keuzeopleidingsonderdelen uit
diverse leerdomeinen **

TOTAAL

14

Keuzeopleidingsonderdelen uit diverse leerdomeinen **
+/-

30

+/-

30

* Keuzeopleidingsonderdeel
** Het programma wordt vervolledigd met opleidingsonderdelen naar keuze, voor minimum 9 SP, uit volgend aanbod:

1
LEERDOMEIN

Onderzoek en communicatie

Elektrotechniek

Productietechnieken en
materialenleer

2

EERSTE SEMESTER
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

TWEEDE SEMESTER
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

ITC: Frans

2

ITC: Frans

1

ITC: Engels

2

ITC: Engels

1

International module EM and ENE*

2

International module EM and ENE

1

Gevorderde elektrotechniek

3

Toegepaste mechanica CNC

3

Computerondersteunde productie

3

Computerondersteund matrijsontwerp

3

Innovation in Materials Technology I 3

Innovation in Materials Technology II

3

Industrial Polymer Processing

Industrial Design of Polymer Products

3

3

* Kan enkel na goedkeuring en specifieke invulling
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
elektromechanica, met focus elektromechanica in het derde
bachelorjaar.

Via een voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma naar de master in de
industriële wetenschappen: elektromechanica kan gevolgd
worden door academische bachelors of masters van
aanverwante opleidingen. Het doel van het voorbereidingsprogramma is om de betrokken student op instapniveau te
brengen van de beoogde masteropleiding. Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma 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: elektromechanica.

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 elektromechanica (opties
elektromechanica en onderhoudstechnologie) en alle
gelijkwaardige worden rechtstreeks toegelaten tot het
schakelprogramma. Als ‘gelijkwaardig’ worden
beschouwd: professionele bachelors in de autotechnologie, luchtvaarttechnologie afst. luchtvaart, scheepswerktuigbouwkunde, mechanica en ontwerp- en
productietechnologie.
• Voor andere aanverwante professionele bacheloropleidingen zijn er schakelprogramma’s op maat. Deze
bedragen typisch 75 tot 90 studiepunten.		
Deze studenten kunnen een aanvraag indienen bij de
voorzitter van de examencommissie in de industriële wetenschappen: elektromechanica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).
Het schakelprogramma, voor studenten die rechtstreeks
worden toegelaten, omvat 62 studiepunten (SP). Het afronden van een schakelprogramma in één academiejaar is
niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma,
studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

SCHAKELPROGRAMMA
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Fysica schakel

3

Mechanica schakel

4

Chemie schakel

4

Analyse 1 en 2

5

Analyse 3 en algebra

3

Statistiek

3

Elektrische installaties en ontwerp schakel

5

Elektrische aandrijvingen schakel

4

Softwareontwerp in Java schakel

4

Fluïdummechanica en thermodynamica

4

Sterkteleer elektromechanica schakel

5

Toegepaste thermodynamica schakel

3

Toegepaste materiaalkunde schakel

3

Machineonderdelen

3

Geïntegreerd project mechanisch ontwerp

9

TOTAAL

62

EN VERDER...
Diverse domeinen van het toegepast onderzoek komen
aan bod in je opleiding. Onze professoren brengen je in
contact met onderzoek in diverse onderzoeksgerichte labo’s
en doorheen je studie ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden.
De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk toepassingsgerichte onderzoeksspeerpunten, in samenwerking met
onderzoeksgroepen van UHasselt en KU Leuven.

Beroepsuitwegen

Een industrieel ingenieur elektromechanica werkt aan producten
en processen van de toekomst als technologisch expert of als
manager in een brede waaier van sectoren.

Bedrijfsgericht onderzoek

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.

Meer info over
Studietrajecten
Kathleen Bovin
studieloopbaanbegeleidingiiw		
@uhasselt.be

011 26 90 81

• EMAP situeert zich binnen het domein van elektronica
ICT en elektromechanica en voert onderzoek naar
printbare elektronica en biomedical engineering.
• Cel Kunststoffen wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzame verankering van de kunststofnijverheid in Vlaanderen. Dit realiseren we door een
efficiënte dienstverlening en door toegepast onderzoek
rond kunststofverwerking.In verscheidene onderzoeksprojecten en doctoraten werken we mee aan kennisopbouw en kennisverspreiding naar de industrie, en dit
vanuit een veelzijdig materiaallabo en een proceshal
met innovatieve spuitgiet- en thermoformeermachines.

Labobaden

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.

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
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