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

De ontwikkeling van duurzame energiesystemen en een aanhoudende automatisering
en innovatie zijn twee belangrijke ingrediënten voor de verdere uitbouw van de welvaart
binnen onze samenleving. De master in de industriële wetenschappen: energie, met
afstudeerrichtingen automatisering en elektrotechniek, bouwt verder op de
bachelor met afstudeerrichting elektromechanica en legt de inhoudelijke accenten binnen de
vakdomeinen automatisering enerzijds en elektrotechniek en thermodynamica
anderzijds. Thema’s die aan bod komen zijn aandrijftechnieken, industriële netwerken,
visualisatie, planning en optimale beheersing van energie, het automatiseren, controleren en
beheersen van systemen en processen, mechatronisch ontwerp, energetische doorlichting,
duurzame energieproductie, intelligente en optimale energieverdeling, efficiënt energiegebruik…
dit alles met aandacht voor praktijk, technologie, veiligheid en ondernemingszin. Als industrieel
ingenieur energie ontwerp, ontwikkel, beheer en automatiseer je processen en
(energie)systemen en help je mee de uitdagingen van morgen te realiseren.

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING
LEERDOMEIN

Ondernemen en maatschappij

AUTOMATISERING

ELEKTROTECHNIEK

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ENERGIE

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ENERGIE

OPLEIDINGSONDERDELEN

S1 S2

OPLEIDINGSONDERDELEN

Kwaliteit en onderzoeksmethodiek*
OF Zorgsystemen*

3

Kwaliteit en onderzoeksmethodiek*
OF Zorgsystemen*

3

Bedrijfsmanagement

3

Bedrijfsmanagement

3

Capita selecta bedrijfsmanagement
Onderzoek en communicatie

Elektrotechniek

5

Masterproef Energie Automatisering

6

Energie beheersystemen
Gevorderde elektrotechniek

14

S1

Capita selecta bedrijfsmanagement

5

Masterproef Energie - Elektrotechniek

6

3

Energie beheersystemen

3

3

Gevorderde elektrotechniek

3

Capita selecta elektrische energie

Automatisering

Geïntegreerde automatisering 2

6

Robotics, vision and hydraulics

4

Capita selecta ind. automatisering

3

Mechatronisch ontwerpen

4

Toegepaste Thermodynamica

Hernieuwbare energie

3

Thermische motoren

4

Onderzoek en communicatie

Productietechnieken en
materialenleer
Elektrotechniek

+/-30 +/-30

AUTOMATISERING

ELEKTROTECHNIEK

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ENERGIE

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN: ENERGIE

OPLEIDINGSONDERDELEN

S1 S2

OPLEIDINGSONDERDELEN

S1

S2

ITC: Frans

2

1

ITC: Frans

2

1

ITC: Engels

2

1

ITC: Engels

2

1

International module EM and ENE *

2

1

International module EM and ENE

2

1

Geïntegreerde automatisering 2

6

Automatisering
Mechanisch ontwerpen

4

Keuzeopleidingsonderdelen uit diverse leerdomeinen **

+/-30 +/-30
TOTAAL
* Keuzeopleidingsonderdeel
** Het programma wordt vervolledigd met opleidingsonderdelen naar keuze, voor minimum 6SP, uit volgend aanbod:

LEERDOMEIN

Mechanismen

3

Trillingsleer

3

Innovation en Materials Technology I
Innovation en Materials Technology II

14

6

Ontwerp geïntegreerde energiesystemen
Keuzeopleidingsonderdelen uit
diverse leerdomeinen **

S2

3

Trillingsleer
Innovation in Materials Technology I

3

3
3

Innovation in Materials Technology II
Fundamentals of battery engineering

3
4

* Na toelating 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 automatisering/elektrotechniek
in het derde bachelorjaar.

Via een voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma naar de master in de
industriële wetenschappen: energie 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: energie.

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
automatisering en klimatisering), energietechnologie of
elektronica-ICT (optie elektronica) worden rechtstreeks
toegelaten tot het schakelprogramma.
• Voor professionele bachelors in de elektromechanica
(opties elektromechanica en onderhoudstechnologie of
gelijkwaardig) is een aangepast schakelprogramma
voorzien. Zij kunnen een aanvraag indienen bij de
voorzitter van de examencommissie in de industriële
wetenschappen: energie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).
Gelijkwaardige professionele bachelordiploma’s zijn:

prof. bach. autotechnologie, 			
prof. bach. luchtvaarttechnologie afst. luchtvaart,
prof. bach. scheepswerktuigbouwkunde,		
prof. bach. mechanica				
prof. bach. ontwerp- en productietechnologie.
Het schakelprogramma, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 60(59) studiepunten (SP), voor de focus
elektrotechniek, en 61(60) studiepunten (SP), voor de focus
automatisering. 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

GEMEENSCHAPPELIJK

54

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

Fluïdummechanica en thermodynamica

4

Regeltechniek schakel

4

Softwareontwerp in Java schakel

4

Geïntegreerd project automatisering elektrotechniek

4

Sterkteleer energie schakel *

3

Grafisch ontwerpen schakel *

4

Labview en microprocessoren **

6

FOCUS ELEKTROTECHNIEK

6

Toegepaste thermodynamica (schakel)

3

Industriële koeltechniek en luchtbehandeling
TOTAAL

3
60(59)

FOCUS AUTOMATISERING

7

Meetsystemen

3

Digitale regeltechniek
TOTAAL
*

4
61(60)

Voor bachelors in de energietechnologie, elektrotechniek
of elektronica-ICT’
** Voor bachelors in de elektromechanica ( of gelijkwaardig)

EN VERDER...

Beroepsuitwegen

Als master in de industriële wetenschappen: energie kun je
het accent leggen op automatisering of elektrotechniek. Kies
je voor automatisering, dan zal je in je beroepsleven vooral
bezig zijn met aandrijftechnieken of met het visualiseren,
automatiseren en beheersen van processen en systemen. Viel
je keuze op elektrotechniek, dan zal je vooral werken met thermische en elektrische energiesystemen naar energieproductie,
optimale energieverdeling of efficiënt energieverbruik. Je kunt
aan de slag in bedrijven die zich toeleggen op energieproductie, optimale energieverdeling of efficiënt energiegebruik.

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.
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 door-

Meer info over
Studietrajecten
Kathleen Bovin
studieloopbaanbegeleidingiiw		
@uhasselt.be

011 26 90 81

heen je studie ontwikkel je ook zelf onderzoeksvaardigheden.
De onderzoekscapaciteit is gebundeld in sterk toepassingsgerichte onderzoeksspeerpunten, in samenwerking met onderzoeksgroepen van UHasselt en KU Leuven.
• ACRO (Automatisering Centrum Research en Opleiding)
heeft ruime ervaring opgebouwd in diverse bedrijfsprocessen i.v.m. visie. Voorbeelden zijn kwaliteitscontrole op
bakstenen, sorteren van houtafval, plukken en sorteren
van fruit. Het onderzoek op gebied van automatisering
spitst zich toe op flexibele automatisering, safety en
robottoepassingen.
• Intelligente Nieuwe Energie Technologiëen
(I-NET) en EnergyVille. Er is een nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep “ Intelligente Nieuwe Energie Technologiëen” en met Energyville. Onderzoeksthema’s zijn koeltechnieken, verwarming, waterstof, clean
mobility en micro & smartgrids.

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
iiw.kuleuven.be/diepenbeek

