Schakelprogramma’s
UHasselt
Beste PXL-student,
Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een
academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan je doorstromen naar een
bepaalde master aan de UHasselt. Het schakelprogramma brengt je op het ‘instapniveau’
van een masteropleiding. Omdat het profiel van een professionele bachelor verschilt
met dat van een academische bachelor, bedraagt een schakelprogramma 45 tot 90
studiepunten (of: 1 tot 1,5 soms zelfs 2 jaar extra studeren). Een schakelprogramma wijkt
ook af van de beroepsgerichte opleiding die je als professionele bachelor achter de rug
hebt. De inspanningen en tijd die nodig zijn om te slagen voor een schakelprogramma mag
je dus niet onderschatten – zeker gezien de zwaarte en organisatie van het programma.
Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch
bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.
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Meer weten? www.uhasselt.be/studiegids

Omvang
schakel SP

Omvang
master SP

Master in de handelswetenschappen

60

60

Master in de toegepaste economische wetenschappen

63

60

Master of management

45

60

Master in de handelswetenschappen

60

60

Master in de toegepaste economische wetenschappen

63

60

Master of management

45

60

Master in de handelswetenschappen

60

60

Master in de toegepaste economische wetenschappen

63

60

Master of management

45

60

Master in de mobiliteitswetenschappen

45

120

Master in de handelswetenschappen

60

60

Master in de toegepaste economische wetenschappen

63

60

Master of management

45

60

Master in de rechten

90

120

Master in de handelswetenschappen

63

60

Master in de toegepaste economische wetenschappen

63

60

Master of management

45

60

Master in de handelswetenschappen

63

60

Master of Biomedical Sciences: molecular mechanisms in health and disease

87

120

Master of Biomedical Sciences: environmental health sciences

86

120

Master of Biomedical Sciences: bioelectronics and nanotechnology

89

120

Master in de biomedische wetenschappen:
afstudeerrichting klinische biomedische wetenschappen

87

120

Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting mileutechnologie/radiochemie

66

60

Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

88

60

Master in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

73

60

Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting mileutechnologie/radiochemie

66

60

Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

88

60

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

65

60

Master in de mobiliteitswetenschappen

45

120

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

89

60

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

62

60

Master in de industriële wetenschappen: energie - afstudeerrichting automatisering

60

60

Master in de industriële wetenschappen: energie - afstudeerrichting elektrotechniek

59

60

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

89

60

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

62

60

Master in de industriële wetenschappen: energie - afstudeerrichting automatisering

61

60

Master in de industriële wetenschappen: energie - afstudeerrichting elektrotechniek

60

60

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

62

60

Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie afstudeerrichting nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

74

60

Master in de handelswetenschappen

63

60

Master in de informatica

58

120

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

84

60

Master in de mobiliteitswetenschappen

45

120

Master in de handelswetenschappen

63

60

Communicatiemanagement

Master in de handelswetenschappen

63

60

Toerisme en recreatiemanagement

Master in de handelswetenschappen

63

60

Journalistiek

Master in de handelswetenschappen

63

60

PBA PXL

Schakel naar master…

PXL - Business			
Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit

Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen

Bedrijfsmanagement - Logistiek management

Bedrijfsmanagement - Marketing

Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk

Office management - Alle afstudeerrichtingen
PXL - Tech			
Agro- en biotechnologie - Biotechnologie

Agro- en biotechnologie - Groenmanagement

Bouw
Elektromechanica - Onderhoudstechnologie

Elektromechanica - Klimatisering

Elektronica/ICT

PXL - IT			
Toegepaste informatica

PXL - Education			
Lerarenopleiding secundair onderwijs Wiskunde en Economie
PXL - Media & Tourism

Verkorte Bachelor
PXL - Healthcare - Ergotherapie

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie via een verkort bachelorprogramma

PXL - Social Work - Sociaal werk

Master in de rechten

120
128

120

SCHAKELPROGRAMMA’S INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
Instromende studenten moeten beschikken over
basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en
technologie. Tijdens het schakelprogramma volg je
opleidingsonderdelen die specifiek voor schakelstudenten
worden georganiseerd, maar ook opleidingsonderdelen
samen met studenten uit het eerste, tweede en derde
bachelorjaar industriële wetenschappen. Andere
professionele bachelors dan hieronder opgesomd,
kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de
examencommissie industriële wetenschappen van de
desbetreffende master via de studieloopbaanbegeleider.
BOUWKUNDE
Professionele bachelors bouw en elektromechanica
worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma.
Het schakelprogramma voor de professionele bachelors
bouw omvat 65 studiepunten, dat voor de professionele
bachelors elektromechanica 89 studiepunten.
ELEKTROMECHANICA
Professionele bachelors in de elektromechanica (opties
onderhoudstechnologie en klimatisering) worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma
(62 studiepunten).
De meest logische overstap is deze vanuit de afstudeerrichting onderhoudstechnologie. Afgestudeerden van de
afstudeerrichting klimatisering schakelen best naar de masteropleiding energie - afstudeerrichting elektrotechniek.
ELEKTRONICA-ICT
Professionele bachelors in de elektronica-ICT worden
rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma
(62 studiepunten).
Voor professionele bachelors in de toegepaste
informatica is een aangepast schakelprogramma (84
studiepunten) opgesplitst in twee jaar.

ENERGIE
Professionele bachelors in de elektromechanica (opties
onderhoudstechnologie en klimatisering) worden
rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma.
De meest logische overstap is deze vanuit de
afstudeerrichting klimatisering naar de masteropleiding
energie - afstudeerrichting elektrotechniek (schakel
van 60 SP). Afgestudeerden van de afstudeerrichting
onderhoudstechnologie schakelen best naar de
masteropleiding elektromechanica.
NUCLEAIRE TECHNOLOGIE
Professionele bachelors in de agro- en biotechnologie
(biotechnologie en groenmanagement) worden
rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma
naar de masteropleiding nucleaire technologie,
afstudeerrichting milieutechnologieradiochemie (MI).
Dit schakelprogramma omvat 66 studiepunten.
Professionele bachelors in de elektronica ICT
(74 SP), agro- en biotechnologie (biotechnologie
en groenmanagement - 88 SP) worden rechtstreeks
toegelaten tot het schakel-programma naar de
masteropleiding nucleaire technologie, afstudeerrichting
nucleaire technieken/medisch-nucleaire technieken.
VERPAKKINGSTECHNOLOGIE
Professionele bachelors in de agro- en biotechnologie
(afstudeerrichting biotechnologie) worden rechtstreeks
toegelaten tot het schakelprogramma, dat voor
hen 73 studiepunten omvat. Je kunt al een aantal
opleidingsonderdelen volgen in je derde bachelorjaar
als keuzeopleidingsonderdeel.
www.uhasselt.be/
industriële-ingenieurswetenschappen
www.iiw.kuleuven.be/diepenbeek
(studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

*De opleiding industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven.

SCHAKELPROGRAMMA
INFORMATICA
Het schakelprogramma voor de master in de
informatica staat open voor professionele bachelors
van PXL IT: toegepaste informatica en omvat 58
studiepunten. In de praktijk hebben studenten
ongeveer 1,5 jaar nodig om het schakelprogramma
af te ronden. Mits gunstige studievoortgang, kun
je je laatste jaar van je schakelprogramma reeds
combineren met opleidingsonderdelen uit het
masterprogramma.
Je volgt, samen met de andere informaticastudenten,
opleidingsonderdelen uit het eerste, tweede en derde
bachelorjaar.
www.uhasselt.be/master-in-de-informatica
peter.vandoren@uhasselt.be

VERKORTE BACHELOR
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN
KINESITHERAPIE
Professionele bachelors in de ergotherapie kunnen
het diploma van academische bachelor in de
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie behalen
via een verkort bachelorprogramma. Na het behalen
van dit bachelordiploma worden zij toegelaten
tot de master in de revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie. De overstap naar het
schakelprogramma is niet mogelijk.
www.uhasselt.be/
revalidatiewetenschappen-en-kinesitherapie
hanne.bastiaens@uhasselt.be

SCHAKELPROGRAMMA EN VERKORTE
BACHELORPROGRAMMA RECHTEN
Het schakelprogramma voor de masteropleiding rechten staat open voor
professionele bachelors in bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting
rechtspraktijk.
Dit schakelprogramma omvat 90 studiepunten (of minstens 1
 ,5 jaar voltijdse
studie). In de praktijk hebben studentenongeveer 2 jaar nodig om het schakelprogramma af teronden.
Professionele bachelors in het sociaal werk kunnen het diploma van academische bachelor in de rechten behalen via een verkorte bachelorprogramma
van 127 à 128 studiepunten.
Zowel het schakelprogramma als het verkorte bachelorprogramma geven je
toegang tot de masteropleiding rechten met afstudeerrichting Overheid en
recht of Rechten. Je volgt, samen met andere rechtenstudenten, opleidingsonderdelen uit het eerste, tweede en derde bachelorjaar.
www.uhasselt.be/rechten
lin.wu@uhasselt.be
evelien.stinkens@uhasselt.be

SCHAKELPROGRAMMA BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
De masteropleiding biomedische wetenschappen heeft
vier afstudeerrichtingen. Dit zijn drie Engelstalige
afstudeerrichtingen: Molecular Mechanisms in Health and
Disease, Environmental Health Sciences, Bioelectronics and
Nanotechnology, en één Nederlandstalige afstudeerrichting:
klinische biomedische wetenschappen.
Het schakelprogramma staat open voor professionele
bachelors in de biotechnologie van de Hogeschool PXL en
bestaat uit twee delen.
De opleidingsonderdelen van het eerste deel van het
schakelprogramma kun je opnemen tijdens je 3de jaar
professionele bacheloropleiding biotechnologie aan de
Hogeschool PXL. Je krijgt slechts toelating om het tweede
deel op te nemen na het behalen van je bachelordiploma
aan Hogeschool PXL. Bij aanvang van het tweede deel dien
je je masterafstudeerrichting te kiezen.
www.uhasselt.be/
master-in-de-biomedische-wetenschappen
brigitte.gielen@uhasselt.be

SCHAKELPROGRAMMA MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
Professionele bachelors kunnen via een schakelprogramma instromen in de masteropleiding
mobiliteitswetenschappen. Het schakelprogramma omvat vakken gericht op de noodzakelijke basiskennis
mobiliteit en vakken die je academische vaardigheden verder ontwikkelen.
Op basis van je vooropleiding wordt bekeken of je tot het schakelprogramma en de master kan worden
toegelaten. Het standaard schakelprogramma voor de master in de mobiliteitswetenschappen omvat
45 studiepunten.
www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen
patricia.hellriegel@uhasselt.be

SCHAKELPROGRAMMA HANDELSWETENSCHAPPEN,
TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (TEW) EN
MASTER OF MANAGEMENT

Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau
te brengen van de masteropleiding. Daarom omvat het
schakelprogramma vakken gericht op noodzakelijke (bedrijfs-)
economische en analytische kennis.
Handelswetenschappen
Het schakelprogramma handelswetenschappen is
toegankelijk voor professionele bachelors:
• uit PXL Business: bedrijfsmanagement en office
management
• uit PXL Education: secundair onderwijs met
onderwijsvakken wiskunde en economie
• uit PXL IT
• uit PXL Media & Tourism
Het schakelprogramma handelswetenschappen omvat
60 of 63 SP, afhankelijk van de vooropleiding, en
kan in 1 academiejaar worden afgerond. Je volgt
opleidingsonderdelen van zowel 1e, 2e als 3e bachelor
en sluit voor de hoorcolleges aan bij de reguliere
bachelorstudenten. De werkzittingen worden aangeboden in
aparte groepen voor studenten uit het schakelprogramma.

Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW)
Het schakelprogramma TEW is toegankelijk
voor professionele bachelors van PXL Business:
bedrijfsmanagement en omvat 63 studiepunten. Je volgt
opleidingsonderdelen van zowel 1e, 2e als 3e bachelor
en sluit voor de hoorcolleges en werkzittingen aan bij de
reguliere bachelorstudenten.
Master of Management
Het schakelprogramma naar de Engelstalige Master of
Management omvat 45 studiepunten en wordt in het
Engels gedoceerd. Dit schakelprogramma is toegankelijk
voor professionele bachelors van PXL Business:
bedrijfsmanagement.
www.uhasselt.be/handelswetenschappen
www.uhasselt.be/
toegepaste-economische-wetenschappen
www.uhasselt.be/master-of-management
wendy.vankevelaer@uhasselt.be

NOTA: De studiepunten vermeld in deze folder zijn onder voorbehoud van aanpassingen door het opleidingsbestuur.

INFODAGEN
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 | MASTERBEURS
ZATERDAG 10 MAART 2018 | BACHELORBEURS
ZATERDAG 21 APRIL 2018 | BACHELORBEURS
MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 | INFOBEURS
Voor meer info en om je vooraf in te schrijven kun je terecht op: www.uhasselt.be/infodagen
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