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UHASSELT IS ANDERS.
ONTDEK HIER WAAROM!
Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.

WE HOUDEN VAN
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie.
Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms
moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar
het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is
cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan
onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges
(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten,
werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages,
practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat
je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

“Aan de universiteit van vandaag leer je
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het
leven vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch
jaar van UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit.
Aan UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van elk
20 weken. In het eerste bachelorjaar is het eerste semester
opnieuw opgedeeld in 2 kwartielen van telkens 10 weken
(inclusief blok en examens). Da’s inderdaad anders dan
bij andere universiteiten. Goed nieuws: het biedt jou twéé
voordelen.

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine
groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine
groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het
antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en
aan de slag gaan.

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt
aantal opleidingsonderdelen, zodat je intensief met
deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in
vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten
goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over
het jaar gespreid.
En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar
binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We
examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze
snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je
kan met andere woorden snel groeien en schakelen.
En dat zal je later alleen maar van pas komen.
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WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag
is doen een hoofdvak”

Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische
vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder
presenteren en communiceren, project management, time
management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend
handelen, ethisch denken en doen.

WE GELOVEN IN BEGELEIDING
VAN ONZE STUDENTEN
“Aan de universiteit van vandaag
geef jij je richting richting.”

Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot
practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je
bij het ontwikkelen van al die vaardigheden. In veel van
die vormen werk je in kleinere groepen, zoals gezegd, dat
zorgt ervoor dat jouw inbreng van belang is, dat je mee
moet denken en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei
je sneller. Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al
die skills leiden samen tot sterke studenten.

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de
begeleiding die hij nodig heeft.
Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten
en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte
voor meer uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen
probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel wat
contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor meer
informatie. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren,
coaches en tutoren.

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen
je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community
van internationale docenten, onderzoekers en studenten.
We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten,
onderzoekscentra en organisaties.

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een
groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig
studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte
wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan
UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDxUHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje
bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op
alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun
eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je
studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een goede
studiekeuze maken en de richting vinden die bij jou past,
is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel team van
studiebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders die voor je
klaar staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je
ook vlot doorstromen naar een andere studierichting als je
niet meteen je draai vindt.

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen?
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op
dan enkel kennis. Dat is zo waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt
is anders. Ons onderwijs is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld
en studenten van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel
werk vinden.
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Ons onderwijs zélf eens
ontdekken? Kom gerust langs
op een meeloopdag of een
proefrit!

“Wetenschappers en ingenieurs
geven de toekomst vorm. Dat maakt
wetenschappen studeren zo boeiend!”
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN
VANDAAG GEVEN WETENSCHAPPERS
VORM AAN DE TOEKOMST
Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. De wereld draait sneller dan ooit. En bedrijven
zoeken nieuwe profielen om de grote uitdagingen in de wereld aan te pakken. Aan UHasselt begrijpen we de noden van
een snelveranderde wereld én die van een nieuwe generatie studenten. De faculteit Wetenschappen zet in op hoog kwalitatief onderwijs met een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, nieuwe inzichten in de wereld en jezelf en vaardigheden die later in je carrière ook écht nuttig zijn. Je ontdekt de wereld en doet de vaardigheden op die je nodig hebt om de
toekomst mee vorm te geven.
Kennis en innovatie vormen de motor van de samenleving. Vandaar ook de stijgende nood aan wetenschappers. Kiezen
voor wetenschappen is kiezen voor verwondering en nieuwsgierigheid. Je wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Je wil nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken. In een veranderende samenleving, waarbij kennis en innovatie centraal staan, word
je als wetenschapper voortdurend uitgedaagd en geïnspireerd.
Tijdens je studie denk je creatief en inventief na. Je denkt én doet. Altijd met open blik. Nooit vastgeroest. Net zoals je zelf
bent. Ja, deze opleiding zorgt ervoor dat je de toekomst kan vormgeven. En dat zal nodig zijn. De wereld wacht op jou.
Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT WETENSCHAPPEN
BACHELOR
BIOLOGIE

BACHELOR
CHEMIE

BACHELOR
FYSICA

BACHELOR
INFORMATICA

BACHELOR
WISKUNDE

180

180

180

180

180

SP

SP

SP

SP

MASTER
STATISTIEK*

MASTER
INFORMATICA

120

120

SP

SP

SP

* De Engelstalige master Statistiek kan aansluitend gevolgd worden na alle bovenstaande bacheloropleidingen.
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BACHELOR IN DE

BIOLOGIE
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WAAROM BIOLOGIE 					
STUDEREN AAN UHASSELT?
JE WORDT BREED OPGELEID IN
DE STUDIE VAN HET LEVEN

JE KIEST JE EIGEN
SPECIALISATIE

1

2

In het derde jaar kun je kiezen voor de opties moleculaire
biologie, ecologie en biodiversiteit of biochemie. De
eerste optie legt de klemtoon op het begrijpen van de
complexiteit van het cellulaire niveau. In de optie ecologie
en biodiversiteit ligt de focus op de complexiteit van de
natuurlijke ecosystemen en de vele levensvormen die haar
gestalte geven. De optie biochemie bereidt voor op de
master biochemie en biotechnologie. Wil je geen keuze
maken voor een specifieke optie, dan kun je ook een eigen
pakket samenstellen uit keuzevakken.

In de bacheloropleiding biologie bestudeer je het leven in
al zijn aspecten en op verschillende niveaus: van moleculen
over cellen en organismen tot ecosystemen en hun interactie
met het milieu. Bij dit alles stel je je steeds de vraag waarom
deze aspecten zo geëvolueerd zijn. Ook leer je hoe de
wisselwerking tussen de verschillende niveaus georganiseerd
is. Biologie is kortom de studie die het leven wil begrijpen.
Binnen de opleiding biologie krijg je een brede,
wetenschappelijke vorming in de experimentele, klassieke
en toegepaste biologie. Je maakt kennis met de moleculaire
biologie, de biologische processen in de biosfeer en alles
wat daar tussenin ligt, zoals biodiversiteit van planten en
dieren, fysiologie, genetica, ecologie en milieukunde.
Om de biologische processen goed te kunnen begrijpen,
worden relevante onderdelen van de chemie, fysica,
wiskunde en geologie geïntegreerd in de biologievakken of
in een biologische context gedoceerd.

“Biologie is een immens veelzijdige
wetenschap die iets te bieden heeft aan
elke student. Je kiest voor een opleiding
in de biologie omdat je geïnteresseerd
bent in insecten, metabolisme, ecologie,
natuurbehoud, biotechnologie, zoogdieren…”
(Student Tibaut Bottu)

“Aangezien biologie nogal een brede opleiding
is had ik eerst geen idee welke kant ik uit
wou. Doorheen mijn eerste 2 jaren ben ik
vele verschillende aspecten van de biologie
tegengekomen en zo heb ik ook een goed idee
gekregen van waarin ik mij wil specialiseren.
De diversiteit binnen de opleiding heeft
mij dus een duidelijk beeld gegeven van
welke richtingen ik uit kan en uit wil met een
bachelordiploma biologie.”
(Student Vincent Dolmans)

Jouw profiel
Als biologiestudent heb je een grote belangstelling
voor biologie en wetenschappen. Daarnaast dien je
over een goed redeneervermogen en kritische zin te
beschikken. Verder kun je ook uitstekend oberveren en
heb je oog voor detail.

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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JE LEERT DOEN VIA ONDERZOEK, VELDWERK, STAGES EN EXCURSIES
IN BINNEN- EN BUITENLAND

3

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan samenwerken, discussiëren, rapporteren, presenteren, maar ook aan
time management, projectmanagement en probleemoplossing. Dergelijke vaardigheden zijn belangrijk in je studie en in je
latere loopbaan. Uiteraard komen ook onderzoeksvaardigheden in ruime mate aan bod in diverse onderzoekspractica
doorheen de opleiding. In het derde jaar voer je een eindproject uit in samenwerking met een onderzoeksgroep of –instituut
(bijvoorbeeld het Centrum voor Milieukunde van UHasselt) of een externe organisatie. Zo kun je onder meer met het Field
Research Centre, een samenwerkingsverband tussen UHasselt en het Nationaal Park Hoge Kempen, bijdragen aan
boeiende veldstudies in onze regio.
Naast een grondige theoretische bagage doe je ook praktijkervaring op. Zo neem je in de loop van je opleiding
deel aan veldwerk, excursies, een mariene stage en groepsprojecten in het kader van onder meer biodiversiteit en
milieuproblemen. Ook aan de bijdrage van de bioloog aan de maatschappij wordt in de opleiding aandacht besteed.
Tijdens de excursies en de samenwerkingsprojecten met externe organisaties kom je bovendien in contact met experts uit het
vakgebied en de latere beroepswereld.
Wetenschappen zijn per definitie universeel en internationaal gericht. Dat zie je ook terug in je opleiding waarin je
kennismaakt met internationaal wetenschappelijk onderzoek en waarin expliciet plaats wordt gemaakt voor buitenlandse
excursies en veldstudieprojecten. Ook kun je in je derde bachelorjaar deelnemen aan het ERASMUS-programma, waardoor
je de kans krijgt om een semester in het buitenland te studeren.
In je tweede bachelorjaar volg je het vak Mariene stage en veldwerk. Dit opleidingsonderdeel combineert een aantal
dagexcursies, een meerdaagse veldstage en een aantal practica gericht op het determineren van dieren en planten.
De dagexcursies sluiten aan bij de ecologische en botanische leerinhoud van het tweede bachelorjaar.
Voor de veldstage verblijf je gedurende een week in een marien biologisch station aan de Noord-Franse rotskust in
Wimereux. Door veldwerk en verwerking van gegevens en specimen in het laboratorium wordt kennis en inzicht verworven,
toegepast, geïllustreerd en waar mogelijk geïntegreerd. De leerstof sluit aan bij andere opleidingsonderdelen van het
curriculum en omvat topics uit de geologie, de ecologie van rotskusten en een zandstrand, dierkunde (vooral invertebrata) en
de studie van lagere planten (algen).
In de projectpractica tot slot verdiep je je kennis van en inzicht in de lokale fauna en flora. Dit gebeurt ook aan de hand
van determinatieoefeningen.

“Groen moet je doen!! Kies voor biologie en verdiep je in de grote wereld van moleculen
tot ecosystemen. Ik heb voor de richting biologie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in
wetenschappen. Ik was eerst aan het twijfelen tussen biologie en chemie. Het feit dat ik graag in de
natuur ben, deed mij deze keuze maken. Ik wil graag verder gaan in de microbiologie en ecosystemen.
Natuurbeheer is ook een aspect dat ik fijn vind om te doen. Toen ik enkele meeloopdagen van biologie
had gevolgd aan de UHasselt was ik helemaal verkocht. De mariene stage is iets waar ik naar uit kijk.
Ook de labo’s zijn interessant met aandacht voor bv. analytische chemie in de practica.“
(Student Tibo Simons)
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VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG

DINSDAG

Chemie voor levenswetenschappen 1

Chemie voor levenswetenschappen 1

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Biologie van de cel

Chemie voor levenswetenschappen 1

9u00
9u30
10u00

Biologie van de cel

10u30
11u00
Laboratoriumvaardigheden:
Biologie van de cel

11u30
12u00

Chemie voor levenswetenschappen 1

12u30
13u00
13u30

Laboratoriumvaardigheden:
Biologie van de cel

Chemie voor levenswetenschappen 1

14u00
14u30
15u00
15u30
16u00
16u30

Chemie voor levenswetenschappen 1

Chemie voor levenswetenschappen 1

Chemie voor levenswetenschappen 1

Biologie van de cel
Biologie van de cel

17u00
17u30
18u00
HOORCOLLEGE

RESPONSIECOLLEGE

WERKZITTING

ZELFSTUDIE (OPDRACHTEN)
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PRACTICUM OF LABO

STUDIEPROGRAMMA

1

2

3

EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

DERDE
BACHELORJAAR

Biologie

Biologie

Biologie

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

KWARTIEL 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1

Biologie van de cel

6

Moleculaire genetica

7

Milieukunde

5

Chemie voor levenswetenschappen 1

7

Biofysica

8

Microbiology

5

Laboratoriumvaardigheden

2

Statistisch modelleren

4

Biologische onderzoekstechnieken

5

Studieperiode en examens

Biologie van de protista, fungi en
lagere planten

8

Wetenschapsfilosofie en ethiek van
de biologie

3

KWARTIEL 2

Communicatievaardigheden

1

De bioloog in de maatschappij

1

Studieperiode en examens

Eindproject

5

SEMESTER 2

Optie Moleculaire
biologie – biotechnologie

Methoden en statistiek

4

Genetica, evolutie en de Tree of Life

7

Chemie voor levenswetenschappen 2

3

Laboratoriumvaardigheden

1

Communicatievaardigheden

2

Moleculaire celbiologie

5

Optie Ecologie – biodiversiteit

Morfologie en fysiologie van de
hogere planten

7

Ecologie: organismen in hun milieu

8

Mariene stage en veldwerk

7

Moleculaire celbiologie

5

Diversiteit van de gewervelde
dieren

4

Immunologie

5

4

Diversiteit van de hogere planten

4

Van metabolisme tot systeembiologie

8

Studieperiode en examens

Biologie van de ongewervelde
dieren

9

TOTAAL

Studieperiode en examens
SEMESTER 2
Histologie en fysiologie van de
gewervelde dieren
De planeet aarde: een dynamisch
geologisch systeem
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5

Optie Biochemie

Keuzeopleidingsonderdelen*
Studieperiode en examens
SEMESTER 2

60

Studieperiode en examens
TOTAAL

Natuurbeheer

Eindproject
De bioloog in de maatschappij
Keuze- en verbredingsonderdelen

60

5
2
14

Optie Moleculaire biologiebiotechnologie (MBB)

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop
van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de
inschrijvingen.

*Studenten die kiezen voor de optie vrije keuze nemen verder studiepunten op tot dat ze aan een studiejaar van minimaal 60 studiepunten komen

Moleculaire ontwikkelingsbiologie

5

Cellulaire toxicologie

5

Optie Ecologie – biodiversiteit (EB)
Moleculaire ecologie

5

Biodiversity exploration

5

Optie Biochemie
Moleculaire ontwikkelingsbiologie

5

Biochemische paden

5

Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie

4

Cellulaire toxicologie

5

Keuzeopleidingsonderdelen*
Studieperiode en examens
TOTAAL

10

60

“In de loop van je opleiding neem je deel aan
veldwerk, excursies, een mariene stage
en groepsprojecten.”
In het derde bachelorjaar neem je voor ongeveer 14 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen biologie en verbredingsonderdelen op uit bijgevoegde lijst. Voor sommige vervolgmasters neem je bepaalde opleidingsonderdelen op uit
deze lijst.

Keuzeopleidingsonderdelen biologie
- Biodiversity Exploration
- Bodemkunde
- Capita selecta natuurbehoud
in ontwikkelingslanden
- Cellulaire toxicologie
- Cladisme: theorie en praktijk
- Immunologie
- Mediterrane veldstage
- Moleculaire ecologie
- Moleculaire celbiologie
- Moleculaire genetica
- Moleculaire ontwikkelingsbiologie
- Natuurbeheer
- Studium Generale
- Topics in pathologie

Verbredingsopleidingsonderdelen
-

Biochemische paden
Bio-indicatoren
Engelstalige zomerschool
Environmental Epidemiology
Ethische vragen in biomedisch onderzoek
Geografische informatiesystemen
Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica
Noord-Zuid
Project+
Structuur en reactiviteit van organische verbindingen
Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie
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“Ook aan de bijdrage van de
bioloog aan de maatschappij wordt in
de opleiding aandacht besteed.”
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Vervolgmasters
Na de bacheloropleiding in de biologie aan UHasselt kun je rechtstreeks instromen in diverse tweejarige masteropleidingen. Soms is het nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in
je bacheloropleiding hebt gevolgd.

AAN UHASSELT:
Master in de biomedische wetenschappen: alle afstudeerrichtingen
(Universiteit Hasselt – Maastricht University)
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:
Master in de biologie
Master in de biochemie en de biotechnologie
(Universiteit Antwerpen – KU Leuven)

PROEVEN VAN BIOLOGIE
Meeloopdagen tijdens het
tweede semester:
Biologie van de ongewervelde dieren
Van metabolisme tot systeembiologie

BEROEPSKEUZES

Proefrit Wetenschappen: biologie
Woensdag 14 maart 2018

BIOLOGIE
* BIOTECHNOLOOG

* LANDSCHAPSECOLOOG

* BIOCHEMICUS

* LEERKRACHT SECUNDAIR
OF HOGER ONDERWIJS

* CONSERVATOR VAN
* MILIEUAMBTENAAR
NATUURPARKEN,
NATUURHISTORISCHE
ONDERZOEKSINSTITUTEN * ONDERZOEKER IN
DEMEDISCHE EN
FARMACEUTISCHE
* DOCTORANDUS (PhD)
INDUSTRIE
* ECOLOGISCH
* ...
ONDERZOEKER
* KLINISCH ONDERZOEKER
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www.uhasselt.be/uhasseltatschool
Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018
www.uhasselt.be/infodagen

Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/biologie
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON
Beatrix Engelen
beatrix.engelen@uhasselt.be
011 26 82 66

BACHELOR IN DE

CHEMIE
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WAAROM CHEMIE 						
STUDEREN AAN UHASSELT?

JE WORDT BREED OPGELEID
ALS WETENSCHAPPER

JE KIEST JE EIGEN
SPECIALISATIE

1

2

Interdisciplinariteit is de toekomst: Chemie omvat
zowel biochemie als materiaalchemie en leunt
dus aan bij biologie, biomedische wetenschappen, fysica en ingenieurswetenschappen.
In je tweede bachelorjaar kun je kiezen uit twee specialisaties: materiaalchemie of biochemie. In materiaalchemie
verdiep je je kennis die aan de basis ligt van hoogtechnologische snufjes voor energie, sensoren, informatietechnologie,
micro-elektronica, katalyse, recyclage, waterzuivering… in
vakken zoals fysische materialencolleges, fysische organische chemie en computationele of theoretische chemie.
Bij de optie biochemie ligt de focus op de levende wereld en
de mens, op moleculair, cellulair, genetisch en organismaal
niveau. Hierbij moet je denken aan vakken als biochemie,
moleculaire celbiologie, immunologie en moleculaire genetica.

Chemie is een brede opleiding, verbonden met tal van
andere domeinen. In het eerste jaar leer je de kennis en
vaardigheden die iedere chemicus nodig heeft. Naast chemievakken krijg je ook fysica, wiskunde, biologie, geologie
en ingenieursvakken. Dit zijn de disciplines waarmee de
chemie verweven is – en waarmee een chemicus in het
professionele leven moet kunnen interageren. In de daaropvolgende jaren verdiep en verbreed je je chemische kennis.
Chemie is rijk aan vele facetten en kent vele
facetten: je kan zelf je chemiestudie sturen in de
richting die je het meest interesseert en waarin
je uiteindelijk wil tewerkgesteld worden.
Als je onderzoek wil doen over de wereld om je heen,
heb je kennis nodig die beschrijft hoe materie in elkaar zit.
De bacheloropleiding chemie bestudeert de samenstelling
en eigenschappen van stoffen en de veranderingen en
reacties die daarin plaatsvinden. Die kennis is belangrijk
voor allerlei scheikundige vraagstukken. Van het ontstaan
en afbreken van verbindingen in cellen, planten en dieren
tot de productie van nieuwe materialen voor zonnecellen
of transistors. Van het ontwikkelen van geneesmiddelen
tot de bescherming van het milieu via het creëren van
duurzame energie of het omzetten van broeikasgas in
nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: chemie heb je echt
overal nodig!

Binnen iedere optie volg je een aantal verplichte vakken.
Daarnaast heb je nog ruimte om chemische verdiepingsvakken te volgen of vakken uit andere wetenschappelijke
disciplines – en je kennis dus te verdiepen/verbreden.
Het derde jaar sluit je af met een eindproject waarbij je voor
een langere periode aan actueel onderzoek doet in één van
onze onderzoeksgroepen.

Chemie is veelzijdig, zowel in de opleiding als in
de beroepsuitwegen

Jouw profiel
Wil je de wereld rondom je beter leren begrijpen? Wil je bijdragen
tot een betere wereld – door het maken van iets nieuw en beter (of het
nu gaat over nano-antibiotica of je smartphone)? Dan is chemie iets
voor jou! Een chemicus focust op het atomaire en moleculaire niveau.
Dat maakt chemici onvervangbaar. Ze zijn een cruciale schakel in het
ontwikkelen van revolutionair nieuwe oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd: gezondheid, energie, klimaatopwarming, watervoorziening, recyclage en efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen…

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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“Chemie is vooral een brede opleiding,
verbonden met tal van andere domeinen
van de wetenschap.”

JE LEERT DOEN VIA PROJECTPRACTICA, REALLIFECASES, SAMENWERKING
MET EXPERTS ÉN STAGES BIJ ONDERZOEKSGROEPEN, BEDRIJVEN OF
ZIEKENHUIZEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

3

Aan UHasselt studeer je chemie met inzicht en ligt de nadruk op begrijpen.
De opleiding chemie draait niet enkel om (grondige) theoretische kennis. ‘Toepassen’ is ook een belangrijk onderdeel. Zo
volg je vanaf het eerste jaar toegepaste labo’s die je leren dat heel wat chemische kennis voortvloeit uit experimentele
waarnemingen of kan leiden tot nieuwe toepassingen. In het tweede jaar groeien deze labo’s uit tot projectpractica. Je
krijgt de kans om chemische analyses en experimenten uit te voeren met dezelfde state-of-the-art onderzoeksapparatuur die
in onderzoek samen met topbedrijven wordt ingezet. Je maakt ook kennis met de structuur en werking van bedrijven en je
komt in contact met experts uit het vakgebied en sleutelfiguren uit de chemische bedrijfswereld. Via deze experts maak je
niet alleen kennis met boeiende domeinen en toepassingen binnen de chemie, maar leer je chemie ook ontdekken als een
boeiende arbeidsmarkt met toekomstmogelijkheden in diverse sectoren – en dat in binnen- en buitenland.
Onderzoeks- en experimenteervaardigheden zijn essentieel binnen onze opleiding. Daarnaast zijn er nog sociale en
communicatieve vaardigheden, time management en projectmanagement. Tijdens verschillende opleidingsonderdelen
worden die vaardigheden ‘getraind’. Zo werk je in het tweede jaar in teamverband aan een onderzoeksproject over
een reallifeprobleem. De resultaten stel je voor aan een jury en aan je medestudenten tijdens een miniposterconferentie.
In het derde jaar voer je een eindproject uit en loop je stage in een onderzoeksgroep of -instituut (zoals het Instituut voor
Materiaalonderzoek van UHasselt), een bedrijf of een ziekenhuis. Bij al deze opdrachten word je gecoacht, zodat je je ook
in deze professionele vaardigheden kan bekwamen.
Dat chemie, net als andere exacte wetenschappen, een bij uitstek internationale discipline is, merk je al via de
internationale experts met wie je tijdens je opleiding in contact zal komen. Wil je zélf je grenzen verleggen? Dan kun je in je
derde bachelorjaar ook op Erasmus een semester in het buitenland studeren!
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In de opleiding chemie aan UHasselt zorgt de kleine klasgroep, het nauwe contact
met de proffen, de indrukwekkende wetenschappelijke kennis die men verwerft en de
praktische vaardigheden die men in het labo opdoet voor een aangename onderwijservaring. De opleiding begint heel ruim waardoor je kan proeven van verschillende
wetenschappelijke disciplines. Doorheen de jaren wordt de focus op verschillende
domeinen binnen de chemie groter. Hoewel de opleiding over het algemeen meer
theoretisch is, krijg je zeker de kans om praktische vaardigheden te verwerven
(algemene practica, posterpresentaties, kennismakingslabo’s...).
Sonny Brebels, student chemie

Een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar chemie. Naast het contactonderwijs
(hoorcolleges, responsiecolleges, werkzittingen en practica of labo’s) werk je aan zelfstudieopdrachten in groep of
individueel en kun je in studielokalen of in de bibliotheek studeren.

VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG

DINSDAG

Structuurchemie

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1

9u00
9u30
10u00

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1
Biologie van de cel

Structuurchemie

10u30
11u00
11u30
12u00

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1

Toegepaste wiskunde
in de chemie 1

Structuurchemie

12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

Structuurchemie

Structuurchemie

15u30
16u00
16u30

Structuurchemie

Biologie van de cel

17u00
17u30
18u00

HOORCOLLEGE

WERKZITTING

RESPONSIECOLLEGE

PRACTICUM
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ZELFSTUDIE (OPDRACHTEN)

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

1

2

EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

Chemie
OPLEIDINGSONDERDELEN

3

DERDE
BACHELORJAAR

Chemie
SP

KWARTIEL 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

Chemie
SP

SEMESTER 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1

Biologie van de cel

5

Optica en golven

4

Instrumenteel analytische methoden

Structuurchemie

5

Toegepaste wiskunde in de chemie 3

4

Keuze- en verbredingsonderdelen*:

Toegepaste wiskunde in de chemie 1

5

Beginselen van anorganische
chemie en vastestofchemie 1

6

Structuur en reactiviteit van
organische verbindingen

7

Studieperiode en examens
KWARTIEL 2
Mechanica en energieoverdracht

5

Kristallografie en
diffractietechnieken

4

Chemische thermodynamica

5

Keuzeonderdelen

4

6

Optie Materiaalcheme

Fysische organische chemie

4

Fysische chemie: uitdieping

5

Kwantum- en computationele chemie

5

Kennismakingstraject m.b.t. stage
en eindproject

5

Basisvaardigheden in de chemie

Inleiding tot de kwantumchemie

Optie Biochemie

Studieperiode en examens

Genetica

Fysische chemie: uitdieping

3

Studieperiode en examens

Microbiologie

5

Moleculaire celbiologie

5

Moleculaire genetica

7

SEMESTER 2
Elektriciteit en magnetisme

5

SEMESTER 2

Toegepaste wiskunde in de chemie 2

5

5

Chemische evenwichten en kinetica

5

Synthesemethoden en –strategie
voor organische verbindingen

Studieperiode en examens

Beginselen van anorganische
chemie en vastestofchemie 2

5

SEMESTER 2

Analytische basismethoden

5

Polymere materialen

Basisvaardigheden in de chemie

10

Inleiding tot de chemische
procestechnologie

5

De planeet aarde: een dynamisch
geologisch systeem

5

Studieperiode en examens
TOTAAL

60

6

Data-analyse en statistische
modellen 1

5

Colloïdchemie

3

5

Spectroscopie: uitdieping

4

Keuzeonderdelen
Inleiding tot de biochemie

Optie Materiaalcheme
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Optie Biochemie

Studieperiode en examens
TOTAAL

Keuze- en verbredingsonderdelen*:

Stage en eindproject
materiaalchemie

Fysische transportverschijnselen
* Afhankelijk van de gekozen optie (levenswetenschappen of materiaalwetenschappen) neem
je verder voor minstens 10 studiepunten keuzevakken chemie en algemene verbredingsvakken
op totdat je aan een studiejaar van minimaal 60
studiepunten komt.

3

Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie

60

Moleculaire ontwikkelingsbiologie

3

Biochemische paden

5

Spectroscopie: uitdieping
Stage en eindproject biochemie

3
10

Studieperiode en examens
TOTAAL

18

60

Bovendien kies je in het derde bachelorjaar een aantal keuze- en verbredingsopleidingsonderdelen. Voor sommige
vervolgmasters neem je bepaalde opleidingsonderdelen op uit deze lijst.

Keuzeopleidingsonderdelen chemie

Verbredingsopleidingsonderdelen

-

-

Cellulaire toxicologie
Elektronica
Engelstalige zomerschool
Genetica
Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren
(onderdeel Fysiologie)
- Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica
- Microbiology
- Moleculaire celbiologie
- Noord-Zuid
-- Ondernemerschap

Biochemische paden
Colloïdchemie
Fysische organische chemie
Fysische transportverschijnselen
Immunologie
Inleiding tot de biochemie
Inleiding tot de kwantumchemie
Kwantum- en computationele chemie
Kwantummechanica van moleculen en polymeren
Milieutechnologie
Opstellen van een businessplan
Studium generale

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het
programma is definitief bij de start van de inschrijvingen.

Vervolgmasters
Na de bacheloropleiding in de chemie aan UHasselt
kun je rechtstreeks instromen in diverse tweejarige
masteropleidingen. In sommige gevallen is het nodig
dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je bacheloropleiding hebt gevolgd.

AAN UHASSELT:
Master in de biomedische wetenschappen
(Universiteit Hasselt – Maastricht University)
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

De opleiding chemie aan UHasselt
is zeer divers. Het leukste vind
ik dat je tijdens je opleiding nog
voldoende ruimte hebt om je
eigen interesses te ontdekken.
Vooral in het eerste jaar krijg je
een zeer brede basis en hierna kan
je je meer specifiek verdiepen in
het deel van de chemie dat jij het
leukste vindt!

ELDERS:
Master in de chemie
Master in Chemical
Engineering: scheikundig ingenieur
(equivalent met de studies burgerlijk ingenieur: chemie)
(TU Eindhoven)
Master in de biochemie en de biotechnologie
(Universiteit Antwerpen – KU Leuven)

Margaux Billen, studente chemie
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BEROEPSKEUZES
CHEMIE
* CHEMICUS
* BIOCHEMICUS
* BIOTECHNOLOOG
* ONTWIKKELAAR VAN NIEUWE MATERIALEN
* CHEMISCH TECHNOLOOG
* ONDERZOEKER IN DE MEDISCHE EN
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
* DOCTORANDUS (PhD)

PROEVEN VAN CHEMIE

* ENERGIE-EXPERT

Meeloopdag tijdens het
tweede semester:
Water, bron van leven en
grenzeloze chemie

* GEOCHEMICUS
* LEERKRACHT SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS
* ONDERZOEKER R&D IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE
* ONTWIKKELAAR NANOTECHNOLOGIE

Proefrit Wetenschappen: chemie
Woensdag 14 maart 2018
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

* RISICOMANAGER MILIEU

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

* MILIEUAMBTENAAR
* ...

www.uhasselt.be/infodagen

Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/chemie
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON
Beatrix Engelen
beatrix.engelen@uhasselt.be
011 26 82 66
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BACHELOR IN DE

FYSICA
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WAAROM FYSICA 						
STUDEREN AAN UHASSELT?

JE WORDT BREED OPGELEID
ALS WETENSCHAPPER

JE KIEST JE EIGEN
SPECIALISATIE

1

2

Via opleidingsonderdelen als elektronica, hydrodynamica
en fotonica krijg je de mogelijkheid om over te stappen naar
een aantal ingenieursopleidingen. Daarnaast kun je vanaf
het tweede jaar – afhankelijk van je interesses – kiezen voor
een van de volgende opties die je voorbereiden op een vervolgmaster: theoretische fysica en sterrenkunde, experimentele fysica, of nano-biofysica. Je kunt je bacheloropleiding
verder vervolledigen met een aantal verbredingsvakken uit
verschillende disciplines zoals biologie, chemie, economie,
informatica of wiskunde.

Fysica gaat over het ontraadselen van de complexiteit van
het heelal met de bedoeling te ontdekken hoe de wereld in
elkaar steekt. Het bachelorprogramma biedt de basis van
de experimentele en theoretische fysica, en de daarvoor
vereiste wiskunde. In het eerste bachelorjaar krijg je
een inleiding in een aantal hoofddomeinen van fysica,
sterrenkunde, medische fysica en experimenteertechnieken.
Daarnaast bouw je je wiskundige kennis op. Sommige
vakken zijn daarbij eerder toepassingsgericht, andere
richten zich op meer abstracte wiskunde. In het tweede
en derde jaar verdiep en verbreed je je kennis van
fysica en maak je kennis met thema’s zoals de fysica
van de elementaire deeltjes, nanotechnologie, Einstein’s
gravitatietheorie en de biofysica.

Jouw profiel
In de fysica bestudeert men de basiswetten van de natuur. Ontdekkingen in de fysica vormen de basis voor talrijke
technologische toepassingen en spelen een belangrijke rol in andere wetenschappen. Binnen de opleiding fysica
leer je over uiteenlopende verschijnselen uit het dagelijksleven: beweging, geluid, licht, warmte… maar kom je
ook in contact met de fascinerende wereld van relativiteit, kwantum fysica, elementaire deeltjes en de structuur en
oorsprong van het heelal. In je studie gaan ingenieus opgezette experimenten en theoretische modellen hand in
hand.
Ben je iemand met een avontuurlijke en onderzoekende geest met goede wiskundige vaardigheden? Dan biedt de
opleiding fysica wat je zoekt!

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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JE LEERT VIA PROJECTPRACTICA, WERKBEZOEKEN, GASTLESSEN,
REALLIFEGROEPSPROJECTEN ÉN SAMENWERKING MET EXPERTS EN STAGES
BIJ ONDERZOEKSGROEPEN EN INSTITUTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND

3

Je volgt experimentele en theoretische vakken die georiënteerd zijn op fundamentele kennis. Naast hoorcolleges en werkzittingen waarin je de leerstof inoefent, volg je vanaf het eerste jaar diverse practica en werk je nadien aan een aantal projecten. Daarbij ga je met apparatuur om die ook in onderzoeksinstituten wordt gebruikt. Daarnaast leer je via werkbezoeken (zoals aan het CERN in Zwitserland) en via gastlessen hoe het dagelijkse leven van een fysicus eruitziet. Een ideale
manier om het werkveld van een fysicus te verkennen!
De opleiding fysica is niet enkel leren, maar ook doen. Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk. Zo
leer je proeven opstellen, nauwkeurige metingen doen en realistische situaties modelleren en analyseren. Bovendien leer je
op een correcte en aantrekkelijke manier rapporteren en presenteren en gaandeweg samenwerken in team. In het tweede
jaar word je ingeleid in time management en projectmanagement en pas je deze vaardigheden toe op een reallifegroepsproject. In je derde jaar mag je zelf onderzoek uitvoeren in samenwerking met een UHasselt-onderzoeksgroep.
Dat fysica een grensoverschrijdende discipline is, kun je tijdens je opleiding zelf ervaren via onder meer een practicumdag
in Eindhoven en een buitenlands studieverblijf. Omwille van het internationale karakter van wetenschappen, zul je
merken dat een aantal handboeken Engelstalig zijn. Wil je zelf een langere periode in het buitenland studeren, dan kun je in
je derde bachelorjaar gedurende een semester deelnemen aan het ERASMUS-programma.

TWIN-traject fysica-wiskunde
De opleidingen fysica en wiskunde bieden een twintraject aan van 225 studiepunten. Succesvolle afronding van
dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde.
Het twintraject is voorbehouden voor bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging en zich
breed willen ontwikkelen in beide disciplines.
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Voor mijn opleiding heb ik niet enkel gekozen voor fysica, maar ook voor
UHasselt. Waar je bij de andere universiteiten één van velen bent, ben
je bij UHasselt deel van een groep. Door de kleinschaligheid van de universiteit kent zowat iedere docent je bij naam en weten ze perfect je te
helpen, wat bij een opleiding als fysica een groot voordeel betekent. Ook
vorm je samen met je klasgroep een hechte band, waarbij je elkaar helpt,
steunt en motiveert en aldus een levenslange vriendschap opbouwt.
Ivo Cools, bachelor fysica (afgestudeerd in 2017)

Een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar fysica en wiskunde. Naast het
contactonderwijs (hoorcolleges, responsiecolleges en werkzittingen) werk je aan zelfstudieopdrachten in groep of
individueel en studeer je in studielokalen of in de bibliotheek.

VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG
9u00
9u30

Calculus 1

DINSDAG

WOENSDAG

Mechanica

Redeneren
en stuctureren

DONDERDAG

VRIJDAG
Calculus 1

10u00
10u30
11u00

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

Mechanica

Calculus 1

Mechanica

11u30
12u00
12u30
13u00
13u30

Calculus 1

Mechanica

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

14u00
14u30
15u00

Calculus 1

15u30

Mechanica

Mechanica

16u00
16u30

Calculus 1

17u00

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

17u30
18u00

HOORCOLLEGE

RESPONSIECOLLEGE

PRACTICUM

CONTACTMOMENT

WERKZITTING

ZELFSTUDIE (OPDRACHTEN)
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STUDIEPROGRAMMA
1

2

3

EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

DERDE
BACHELORJAAR

Fysica

Fysica

Fysica

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

KWARTIEL 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1
6

Inleiding tot chemie

Redeneren en structureren

5

Calculus 1

4

Wiskundige methoden van
de fysica

6

Thermodynamica

5

Vastestoffysica

6

Statistische fysica

5

4

Kwantummechanica en atoomfysica

3

Geavanceerde meetmethodes

6

Wetenschapsfilosofie

3

Optie Theoretische fysica en
sterrenkunde

KWARTIEL 2

Kwantummechanica 2

4

Relativiteit

3

Elektronica

5

Calculus 2

6

Studieperiode en examens

Optica

6

Studieperiode en examens

SEMESTER 2
Computationele fysica

6

SEMESTER 2

Analytische mechanica

6

Elektromagnetisme

6

Experimentele technieken

8

Kwantummechanica 1

4

Elektrodynamica

5

Data-analyse en statistische
modellen 1

5

Verbreding*

5

Lineaire algebra

5

Inleiding tot de sterrenkunde en
astrofysica

5

Fysica en leven

5

Studieperiode en examens
TOTAAL

60

De programma’s wiskunde en fysica van het
eerste jaar verschillen, maar je kunt na het eerste
jaar nog vrij gemakkelijk overschakelen van
wiskunde naar fysica of omgekeerd en je tekorten
wegwerken.

SP

SEMESTER 1

Mechanica

Studieperiode en examens

OPLEIDINGSONDERDELEN

Studieperiode en examens
TOTAAL

(6 SP voor Theoretische fysica)

Complexe analyse

4

Differentiaalmeetkunde 1:
krommen en oppervlakken

4

Keuze- en verbredingsonderdelen**

4

Optie Nano/biofysica
Fotonica

5

Biologie van de cel OF

5

Materials on the nanoscale

5

Keuze- en verbredingsonderdelen**

3

Optie Experimentele fysica
60

* In het tweede bachelorjaar kies je uit de lijst van
onderstaande opleidingsonderdelen:
Verbredingsvakken:
- De planeet aarde: een dynamisch
geologisch systeem
- Discrete en continue dynamische systemen
- Microeconomische optimalisatie
- Numerieke technieken en optimalisatie
Keuzeopleidingsonderdelen:
- Studium Generale

Fotonica

5

Complexe analyse OF

4

Materials on the nanoscale

5

Keuze- en verbredingsonderdelen** 3 of 4
Studieperiode en examens
SEMESTER 2
Optie Theoretische fysica en
sterrenkunde
Kernen en deeltjes

6

Hydrodynamica

4

Gravitatie

4

Eindproject

9

Keuze- en verbredingsonderdelen**

7

Optie Nano/biofysica
** In het derde bachelorjaar kies je uit de
lijst van hieronder opgesomde opleidingsonderdelen. Voor sommige vervolgmasters neem
je bepaalde opleidingsonderdelen op uit de
lijst van verbredingsonderdelen. Studenten
die de Master in Applied Physics, Master in
Science and Technology of Nuclear Fusion
of de Master in Electrical Engineering willen
aanvatten, volgen het tweede semester van de
TU Eindhoven.

Chemische evenwichten en kinetica

7

Hydrodynamica

4

Zachte materie

3

Eindproject

9

Keuze- en verbredingsonderdelen**

7

Optie Experimentele fysica
Kernen en deeltjes

6

Hydrodynamica

4

Zachte materie

3

Eindproject

9

Keuze- en verbredingsonderdelen**

8

Studieperiode en examens
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TOTAAL

60

Verbredingsopleidingsonderdelen

Vervolgmasters

Biologie:
De planeet aarde: aan dynamisch geologisch systeem, Genetica, Moleculaire celbiologie, Biologie van
de cel
Chemie:
Kristallografie en diffractietechnieken, Structuur en
reactiviteit van organische verbindingen, Chemische
evenwichten en kinetica
Economie:
Microeconomische optimalisatie, Macroeconomie,
Bedrijfsfinanciering 1
Informatica:
Engelstalige zomerschool, Computernetwerken
Wiskunde:
Discrete en continue dynamische systemen, Numerieke
technieken en optimalisatie, Partiële differentiaalvergelijkingen, Differentiaalmeetkunde 1: krommen en
oppervlakken, Complexe analyse, Stochastisch modelleren van biologische processen, Numerieke methoden
Biomedische wetenschappen:
Functional Molecuar Modelling
Algemeen:
Ondernemerschap, North-South

Na de bacheloropleiding in
de fysica aan UHasselt kun je
rechtstreeks instromen in diverse
tweejarige masteropleidingen.
In sommige gevallen is het
nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je bacheloropleiding hebt gevolgd.

AAN UHASSELT:
Master in de biomedische
wetenschappen:
bio-elektronica
en nanotechnologie
(Universiteit Hasselt)
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:
Master in de fysica
Master in Applied Physics:
natuurkundig ingenieur
(TU Eindhoven)
[ingenieursopleiding]

Keuzeopleidingsonderdelen
Computationele fysica, Fotonica, Gravitatie, Kernen
en deeltjes, Kwantummechanica van moleculen &
polymeren , Materials on the nanoscale, Project +,
Stralingsprocessen in de sterrenkunde, Studium Generale, Zachte materie

Master in Science and
Technology
of Nuclear Fusion
(TU Eindhoven)
[ingenieursopleiding]

Keuzeopleidingsonderdelen
TU EINDHOVEN

Master in Electrical
Engineering
(TU Eindhoven)
[ingenieursopleiding]
Master in de sterrenkunde
(KU Leuven)

Signalen en systemen, Subatomaire fysica, Nanomaterials: Devices and Integration, Turbulentie, golven en
instabiliteit

Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
(VUB)

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die
mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden.
Het programma is definitief bij de start van de inschrijvingen .
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In het voorjaar trekken de studenten van de 3de bachelor fysica op expeditie. Ze reizen noordwaarts,
gewapend met state-of-the-art apparatuur en, niet te vergeten... ingepakt in state-of-the-art kledij
om de elementen te trotseren. Hun missie: het bestuderen van een fenomeen dat deel uitmaakt van
de interactie tussen zon en aarde en dat wellicht één van de meest tot de verbeelding sprekende
natuurverschijnselen is: de aurora borealis of het noorderlicht. Het kleurenspektakel van het poollicht is
niet alleen magnifiek om te zien - het begrijpen ervan maakt het voor een fysicus zo mogelijk nog mooier.
Elektromagnetisme, elektronica, fotonica, ... experimentator of theoreticus: iedereen vindt wel een
aspect om te bestuderen. Duim je mee dat we ook dit jaar het geluk hebben de aurora met onze eigen
ogen én die van onze instrumenten te mogen aanschouwen?
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BEROEPSKEUZES
FYSICA
* ONDERZOEKER AAN EEN UNIVERSITEIT OF
WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
* NATUURKUNDIG INGENIEUR
* DOCTORANDUS (PhD)
* LEERKRACHT SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS
* MEDISCH FYSICUS
* METEOROLOOG
* ANALIST BIJ ADVIESBUREAUS

PROEVEN VAN FYSICA

* KWANTITATIEVE ANALIST (‘QUANT’)

Proefrit Wetenschappen: fysica
Woensdag 14 maart 2018

BIJ BANKEN EN BEDRIJVEN

www.uhasselt.be/uhasseltatschool

* ONDERZOEKER VERKEERS- EN
TRANSPORTMODELLERING

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

* ...

www.uhasselt.be/infodagen

Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/fysica
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON
Beatrix Engelen
beatrix.engelen@uhasselt.be
011 26 82 66
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BACHELOR EN MASTER IN DE

INFORMATICA
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WAAROM INFORMATICA 					
STUDEREN AAN UHASSELT?
Informatica reikt verder dan Wi-Fi, zoekmachines, websites of sociale media. Digitale technologie heeft een impact op
de héle samenleving. Zo ligt ze aan de basis van revoluties in uiteenlopende sectoren. Wist jij bijvoorbeeld dat algoritmen sommige ziekten beter kunnen vaststellen dan medici? Dat zelfrijdende auto’s veiliger navigeren dan mensen? Of
dat computers beter zijn in het spelletje Go (een spel dat lang gold als toonbeeld van menselijke intelligentie)?

EEN KEUZE VOOR DE
TOEKOMST

1

BIJ ONS LEER ÉN DOE JE

2

Aan UHasselt leiden we je op tot een veelzijdige informaticus – dat is nodig, want digitale technologie verandert
razendsnel. De focus van de opleiding ligt op fundamentele
concepten. Op die manier leer je de hedendaagse technologie (beter) begrijpen én word je in staat gesteld om de technologie van morgen te ontwikkelen. Nieuwe technologieën
volgen elkaar dan wel in hoog tempo op, de concepten
waarop ze gebaseerd zijn, gaan langer mee. Via allerlei
projecten (alleen en in teamverband) en technologieën krijg
je niet alleen een beter zicht op het ‘waarom’, maar ook op
het ‘hoe’. De kennis die je aangereikt krijgt, breng je dus
ook in de praktijk.
In de bacheloropleiding informatica bestudeer je de fundamenten, het ontwerpen, het ontwikkelen en de toepassingen van computersystemen. De focus ligt dus vooral op
software. Centraal in de opleiding staan ook vaardigheden
als programmeren en het je snel eigen maken van nieuwe
programmeertalen. Andere belangrijke gebieden binnen de
informaticawetenschappen die aan bod zijn, zijn artificiële
intelligentie, computersystemen, netwerken, security, databasesystemen, human computer interaction, computer vision en
graphics, software engineering en de wiskundige fundamenten waarop informatica als wetenschap gebaseerd is.

Die digitale transformatie dendert elke dag nog verder
voort. Elke sector maakt vandaag wel gebruik van
computers. Informatici zijn dan ook gegeerd op de
arbeidsmarkt. Zij zijn het die problemen analyseren,
oplossingen bedenken en software ontwikkelen. Als je kiest
voor de opleiding informatica kies je met andere woorden
voor de toekomst.

Jouw profiel
Wil ook jij bouwen aan de digitale maatschappij?
Ben je gepassioneerd door technologie en haar toepassingen? Hou je van uitdagingen, ben je creatief
en nieuwsgierig? Wil je leren werken in een team en
doeltreffend leren communiceren? Volgde je in het
secundair onderwijs een opleiding met een stevige
wiskundige basis en/of wetenschappen-component
(6 uur wiskunde per week is ideaal)? Dan is de bachelor en master informatica aan UHasselt absoluut
iets voor jou.

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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Bacheloropleiding
In het programma van eerste bachelor staan vier leerlijnen
centraal: programmeren, logisch en wiskundig denken, basisconcepten van informatica en projectvaardigheden. Heb
je al wat ervaring met programmeren? Des te beter. Is dat niet
het geval? Geen probleem: de opleiding start met programmeren en ‘computationeel denken’ (in Python), gevolgd door
C en objectgeoriënteerd programmeren in C++.

In de hogere bachelorjaren worden deze leerlijnen meer uitgediept. In projectwerk (eerst individueel, daarna in steeds
grotere teams) staat het verwerven van praktijkervaring en
employability skills centraal. En je krijgt de kans om op Erasmus te trekken naar het buitenland– zo leer/zie je wat samenwerken in internationale teams betekent.
In de aansluitende masteropleiding ga je je uitvoerig verdiepen in één of twee van de volgende zes specialisaties:
Data Management, Engineering Interactive Systems, Health
Informatics, Networking and Security, Theoretical Computer
Science en Visual Computing.

In de vakken Problem Solving en Redeneren en Abstraheren
leren wij je problemen ontleden en beredeneren en vervolgens een oplossing uit te werken. Je wiskundekennis aanscherpen doen we in het vak Wiskunde voor Informatica I.
Enkele basisconcepten van informatica behandelen we dan
weer in de cursussen Computer- en Communicatiesystemen,
Microprocessoren, Web Programming en Databases.

Een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar informatica. Naast het
contactonderwijs (hoorcolleges en responsiecolleges) werk je, in groep of individueel, aan zelfstudieopdrachten.
Hierbij studeer je in de computerokalen en zijn er tussetijdse contactmomenten met assistenten. Verder wordt er
wekelijks een coaching-moment voorzien voor de eerstejaarsstudenten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan
studieplanning en -opvolging.

VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG

DINSDAG

Problem solving

Computer- en communicatiesystemen

Problem solving

Computer- en communicatiesystemen

Problem solving

Computer- en communicatiesystemen

Problem solving

Inleiding algoritmen
en programmeren

Computer- en communicatiesystemen

Problem solving

Computer- en communicatiesystemen

Problem solving

Inleiding algoritmen
en programmeren

Computer- en communicatiesystemen

9u00
9u30
10u00

WOENSDAG

DONDERDAG

Problem solving

Inleiding algoritmen
en programmeren

Problem solving

Inleiding algoritmen
en programmeren

VRIJDAG
Computer- en communicatiesystemen

10u30
11u00
11u30
12u00

Computer- en communicatiesystemen

12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00
15u30
16u00
16u30
17u00

Coaching

17u30

HOORCOLLEGE

ZELFSTUDIE MET
CONTACTMOMENTEN
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RESPONSIECOLLEGE

"Binnen de opleiding informatica werden we,
naast het verwerven van theoretische kennis en
praktische ervaringen, uitgedaagd om creatief te
zijn en te streven naar net dat beetje meer."
Michelle Gybels, master informatica (afgestudeerd in 2017)
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STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

1

2

EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

Informatica
OPLEIDINGSONDERDELEN

DERDE
BACHELORJAAR

Informatica
SP

KWARTIEL 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

Informatica
SP

SEMESTER 1

Inleiding algoritmen en
programmeren

5

Problem solving
Computer- en communicatiesystemen

OPLEIDINGSONDERDELEN
SEMESTER 1

8

Computernetwerken

6

5

6

Wetenschapsfilosofie

3

Logisch en functioneel programmeren

5

Kansrekening en statistiek

6

5

Object-georiënteerd
programmeren 2

Seminarie informatica

6

7

Software engineering

9

5

Studieperiode en examens

Algoritmen en datastructuren

Theoretische informatica

KWARTIEL 2
Redeneren en abstraheren

5

Imperatief programmeren

5
5

Studieperiode en examens

SEMESTER 2

SEMESTER 2

SEMESTER 2

Natuurkunde en technologie

6

Besturingssystemen

Studium generale

3

Beleidsinformatica

6

Bachelorproef

9

Project software ontwikkeling en
professionele vaardigheden

Studieperiode en examens

8
10

Computer graphics

5
6

Projectvaardigheden

4

Wiskunde voor informatica 2

Web programming

5

Studieperiode en examens

Object-georiënteerd programmeren 1

8

Wiskunde voor informatica 1

6

Databases

7

TOTAAL

60

Keuze
Artificial intelligence (sem 2)

6

Engelstalige zomerschool (sem 1)

8

Studieperiode en examens
TOTAAL

Studieperiode en examens
TOTAAL

SP

Humane en sociale aspecten van
de informatica

Studieperiode en examens

Microprocessoren

3

60

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen
doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de inschrijvingen.
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MASTEROPLEIDING

Na de bacheloropleiding informatica aan UHasselt kun je rechtstreeks instromen in de master in de informatica van
UHasselt. Je kunt kiezen tussen de volgende zes profielen: DATA MANAGEMENT, ENGINEERING INTERACTIVE
SYSTEMS, HEALTH INFORMATICS, NETWORKING AND SECURITY, THEORETICAL COMPUTER SCIENCE en VISUAL
COMPUTING.

De zes profielen worden ondersteund door het onderzoek van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM), een
onderzoeksinstituut van UHasselt, en de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica (DBTI) van UHasselt.
Als masterstudent krijg je de unieke kans om mee te draaien in lopende onderzoeksprojecten.

DATA
MANAGEMENT

1

Een kerntaak van informatica is het
beheren van gegevens. Facebook,
Twitter, Google, het World Wide
Web, zijn eigenlijk wereldwijde
gegevensbanken die voortdurend
worden geüpdatet en bevraagd.
Hoe houden informatici zulke systemen draaiend? Wat zou de bankensector zijn zonder databases
die alle rekeningen en betalingen
uitwisselen en beheren? Het profiel Data Management biedt een
vorming die je opleidt tot specialist
in geavanceerde databasetechnologie en data mining. Je kijkt
ook onder de motorkap en leert de
principes en de architectuur van
deze systemen kennen. Zo ben je
gewapend voor het ontwikkelen
van de data management software
van morgen.

ENGINEERING
INTERACTIVE
SYSTEMS

2

Alle computersystemen hebben
uiteindelijk tot doel eindgebruikers
te dienen. Dat maakt Human-Computer Interaction (HCI) bepalend
voor het succes van een computersysteem. In dit profiel komen
alle technische, wetenschappelijke
en informatica aspecten van het
bouwen (de “engineering”) van
interactieve systemen aan bod. Je
zal in staat zijn het hele bouwproces van een interactief systeem te
beheersen en te doorlopen: het
bedenken van het concept, het
ontwerpen, het programmeren en
het evalueren van de interactie
tussen een menselijke gebruiker en
een computersysteem. In dit profiel
worden je creatieve skills verder
ontwikkeld en word je opgeleid
om innovatieve oplossingen te
bedenken en uit te werken. Er
wordt ook aandacht besteed aan
vlot werken, in en met multidisciplinaire teams.
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HEALTH
INFORMATICS

3

Een goed werkende en efficiënte
gezondheidszorg is één van de
hoekstenen van onze moderne
maatschappij. Kwalitatief hoogstaande informatica-ondersteuning
is daarvoor uitermate belangrijk,
en wordt met de term Health
Informatics aangeduid. Dit is een
domein in volle evolutie met een
uitgesproken nood aan goed
opgeleide en in het domein gespecialiseerde informatici. Dit profiel
verschaft je de kennis en skills om
medische en zorgtoepassingen
te realiseren en te beheren. Er
wordt aandacht besteed aan de
verschillende informatica-domeinen die een rol spelen bij Health
Informatics. Je wordt opgeleid om
in interactie te treden met andere
disciplines dan de informatica en
om het voortouw te nemen bij de
realisatie en het management van
medische en zorgtoepassingen.

NETWORKING
AND SECURITY

4

Het internet is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Het gebruik
van sociale media, cloud services
en video-on-demand stelt steeds
grotere eisen aan de netwerken
waarop deze toepassingen worden aangeboden. Het is een hele
uitdaging om een dergelijk netwerk
correct te dimensioneren, te beveiligen en de beschikbaarheid ervan te
garanderen. In dit profiel leer je hoe
grootschalige netwerken zijn opgebouwd en hoe ze efficiënt beheerd
en ingezet worden, rekening houdend met de almaar toenemende
applicatievereisten. Zeer belangrijk
zijn de beveiligingsaspecten, die
je bekijkt vanuit het standpunt
van alle stakeholders: gebruikers,
beheerders en applicatieontwikkelaars. Hierbij wordt sterk de nadruk
gelegd op praktische ervaring met
de technologieën, in een realistische
labo-context.

THEORETICAL
COMPUTER
SCIENCE

5

Computers besturen onze wagens,
zitten in robots, speculeren op de
beurs, verslaan ons in schaken,
voorspellen het weer, en selecteren
zelfs ons nieuws. Waar liggen de
limieten van de informatica? Wat
kunnen computers niet? Je onderzoekt de wetten van de informatica.
Logica speelt hier dezelfde rol als
die van wiskunde in de fysica. Je
leert hoe informaticaproblemen ingedeeld zijn in complexiteitsklassen;
een computer is gelimiteerd door het
tijd- en geheugengebruik van zijn
programma’s. Je bestudeert automatische oplossingstechnieken. Je
leert hoe data management logisch
in mekaar zit. Zo krijg je een klare
kijk op de complexe informatica
uitdagingen van morgen.
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VISUAL
COMPUTING

6

Zicht en gehoor zijn de zintuigen bij
uitstek waarmee een mens informatie van een computer verwerft,
ongeacht of het een supercomputer
betreft dan wel een smartphone.
Andersom biedt de verwerking van
camerabeelden en geluid op een
computer ongeziene mogelijkheden.
Meer dan ooit is dit een actueel
onderwerp. Media-toepassingen
springen het meest in het oog, maar
de rekentechnieken en apparatuur
die daarvoor ontwikkeld wordt,
vinden bijna overal toepassing
waar grote rekenkracht vereist is.
Een grafische kaart is immers een
supercomputer op zich. Dit profiel
biedt je een unieke mix van onderwerpen met betrekking tot zowel het
verwerken als genereren van beeld
en geluid. Tevens maak je uitgebreid kennis met de onderliggende
technologieën.

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING
GEZAMENLIJK
PROGRAMMA

Je volgt het gezamenlijk programma (60 studiepunten)
en je kiest één of twee profielen (24 à 30 studiepunten
per profiel). Je vult je studieprogramma aan met keuzeopleidingsonderdelen totdat je masterprogramma minimum
120 SP bedraagt.

Informatica
EERSTE MASTERJAAR

SP

SEMESTER 1

De masteropleiding is opgedeeld in semesters. Na ieder
semester volgt er een studie- en examenperiode.

Parallel and Distributed Systems

6

Compilers

6

Agile business technologies

6

SEMESTER 2
Juridische aspecten van informatica

3

Projectmanagement

3

Agile business model design

6

TWEEDE MASTERJAAR
SEMESTER 2
Masterproef

30

TOTAAL

60

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het
programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.
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PROFIEL ENGINEERING
INTERACTIVE SYSTEMS

PROFIEL DATA
MANAGEMENT
SEMESTER 1

SP

Web Information Systems

6

Big Data Analytics

6

SEMESTER 2
Advanced Database Technology

6

Database System Architecture

6

TOTAAL

24

SEMESTER 1

SP

User-Centered Software Engineering
SEMESTER 2

SEMESTER 1

SP

SEMESTER 1

SP

Medical Information Systems

6

E-Health

4

Evaluation of Interactive Systems

6

SEMESTER 2

Tools and Technologies for
Interactive Systems Development

6

Interdisciplinary Project

6

Networking and Interfacing IoT
Platforms

6

Multidisciplinary Approaches of
Human Factors

4

Information Visualisation

6

Evaluation of Interactive Systems

6

Machine Learning

4

TOTAAL

PROFIEL NETWORKING
AND SECURITY

6

PROFIEL HEALTH
INFORMATICS

30

PROFIEL THEORETICAL
COMPUTER SCIENCE
SEMESTER 1

SP

TOTAAL

30

PROFIEL VISUAL
COMPUTING
SEMESTER 1

SP

Network Labs, Tools and Techniques

6

Constraint Satisfaction Problems

6

Image Processing

6

Network Design & Applications

6

Foundations of Databases

6

Photorealistic Image Synthesis

4

3D Modelling and Image Based
Rendering

4

Computer Animation and
-Simulation

6

SEMESTER 2

SEMESTER 2
4

Computational Complexity

6

Advanced Topics in Network
Security

4

Logic for Computer Science

6

Networking and Interfacing IoT
Platforms

6

TOTAAL

Basics of Network Security

TOTAAL

SEMESTER 2
24

26

Advanced Image Processing

4

Digital Audio Processing

4

TOTAAL

28

Keuzeopleidingsonderdelen (vrij te kiezen)
· Opleidingsonderdeel uit de masteropleiding Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: Business Process
Analytics
· Opleidingsonderdelen uit andere profielen van de masteropleiding Informatica
· Algemene keuzeopleidingsonderdelen: Data Compression, Vakdidactiek Informatica/wiskunde - Didactische Competentie Oefenlessen, Artificial Intelligence
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“Informatica is niet beperkt tot het programmeren van
software. Het is een vakgebied dat per definitie multidisciplinariteit vereist. Voor de beste en meest creatieve
oplossingen werken informatici samen met mensen van
diverse achtergronden en maken ze zich vaak andere
domeinen eigen om tot die oplossing te komen."
Martijn Luyckx, student

PROEVEN VAN INFORMATICA

BEROEPSKEUZES
INFORMATICA
* SOFTWARE ENGINEER

Meeloopdagen informatica tijdens
het tweede semester:
* Van spinrag tot web: de fundamenten
van het World Wide Web
* Efficiënt tekenen van lijnstukken en
cirkels
* Clipping in computer graphics: teken
niet buiten je scherm
Proefrit Wetenschappen: informatica
Woensdag 14 maart 2018

www.uhasselt.be/uhasseltatschool

* INFORMATION SECURITY OFFICER

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

* CLOUD INFRASTRUCTURE MANAGER
* DATA PRIVACY ARCHITECT

www.uhasselt.be/infodagen

* RESEARCHER

Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/informatica
www.uhasselt.be/videos

* IT ENTERPRISE ARCHITECT
* PROJECT MANAGER

CONTACTPERSOON

* DATA SCIENTIST
* TEAM LEADER SOFTWARE DEVELOPMENT
* CHIEF INFORMATION OFFICER
* ...
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Peter Vandoren
peter.vandoren@uhasselt.be
011 26 82 33

BACHELOR IN DE

WISKUNDE
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WAAROM WISKUNDE 					
STUDEREN AAN UHASSELT?
JE WORDT BREED OPGELEID
IN DE WISKUNDE ÉN AL ZIJN
TOEPASSINGEN

JE KIEST JE EIGEN
SPECIALISATIE

1

2

Na een introductie in de verschillende deeldomeinen van
wiskunde in het eerste jaar, kan je vanaf jaar 2 kiezen
voor de optie die je het meest aanspreekt:

Wiskunde is een brede wetenschapsdiscipline met veel
deeldomeinen. Tijdens de opleiding wiskunde, kom je in
contact met wiskundige theorieën en modellen vanuit elk van
deze deeldomeinen. Hierbij gaande van de meer abstracte
theorieën uit 'Algebra en Analyse' tot de toepassingen van
wiskunde in statistiek en numerieke wiskunde.

Fundamentele wiskunde met een verdiepende kennis van de wiskundige begrippen.
Biowiskunde waarin de focus ligt op wiskundige en
statistische modellen met toepassingen binnen biologie,
genetica en levenswetenschappen.
Computationele wiskunde waarbij wiskundige
methoden en technieken bestudeerd worden als algoritmen zodat computationele berekeningen makkelijker uit
te voeren zijn.

Jouw profiel
Wiskunde gaat om veel meer dan formules en berekeningen. Het is een manier van denken waarmee je
door abstract redeneren, concrete vraagstukken kan
oplossen en die oplossingen weer kan toepassen.

JE LEERT DOEN VIA REALLIFEPROBLEMEN,
PRAKTISCHE VRAAGSTUKKEN,
SAMENWERKING MET EXPERTS,
ONDERZOEKS-GROEPEN OF -INSTITUTEN

Ben je goed in exacte vakken en heb je aanleg en
interesse voor wiskunde?
Hou je van analyseren en logisch denken?
Ben je een doorzetter die zich niet laat afschrikken
door abstracte theorieën en vraagstukken?
Denk je graag na over wiskundige oplossingen voor
complexe problemen uit het dagelijkse leven?
Ben je kritisch ingesteld en nieuwsgierig?

3

Tijdens de wiskunde opleiding, krijg je via praktische
problemen inzicht in de verschillende uitdagingen uit de
samenleving waarvoor een wiskundige oplossing vereist
is. Hierbij leert je ook de nodige vaardigheden voor het
werken in interdisciplinair teamverband.

Jouw profiel

Kies dan voor wiskunde, een veelzijdig en creatief
vakgebied waarin je zelf nog veel kunt ontdekken.

TWIN-traject wiskunde-fysica
De opleidingen fysica en wiskunde bieden een
twintraject aan van 225 studiepunten. Succesvolle
afronding van dit traject geeft uitzicht op een
bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde.
Het twintraject is voorbehouden voor
bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar
meer uitdaging en zich breed willen ontwikkelen in
beide disciplines.

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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Een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar Fysica en Wiskunde. Naast het
contactonderwijs (hoorcolleges, responsiecolleges en werkzittingen) werk je aan zelfstudieopdrachten in groep of
individueel en studeer je in studielokalen of in de bibliotheek.

VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG
9u00
9u30

Calculus 1

DINSDAG

WOENSDAG

Mechanica

Redeneren
en stuctureren

DONDERDAG

VRIJDAG
Calculus 1

10u00
10u30
11u00

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

Mechanica

Calculus 1

Mechanica

11u30
12u00
12u30
13u00
13u30

Calculus 1

Mechanica

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

14u00
14u30
15u00

Calculus 1

15u30

Mechanica

16u00
16u30

Calculus 1

17u00

Mechanica
Redeneren
en stuctureren

Calculus 1

17u30
18u00

HOORCOLLEGE

RESPONSIECOLLEGE

PRACTICUM

CONTACTMOMENT

WERKZITTING

ZELFSTUDIE (OPDRACHTEN)
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Ik heb voor wiskunde gekozen aan UHasselt omwille van
enkele aspecten die voor mij heel belangrijk waren. Zo werken
ze met korte lesperiodes waardoor je snelle feedback krijgt en
je jezelf wat kunt bijsturen. Ook zijn de groepen aan UHasselt
niet zo groot zodat vele proffen en assistenten je bij naam
kennen en je vragen snel beantwoord kunnen worden.
Het leuke hier aan UHasselt vind ik ook dat je maar één vak
per dag hebt. Zo kun je je volledig concentreren op dat ene
vak. In de ochtend heb je theorie, dan krijg je tijd om de stof
zelfstandig in te oefenen en kun je vragen stellen aan het
onderwijsteam en in de namiddag worden de oefeningen in
groep opgelost.
Birthe Drijkoningen, studente Wiskunde
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STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

1

2

EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

Wiskunde

Wiskunde

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1

KWARTIEL 1
Redeneren en structureren

5

Analyse 2

8

Calculus 1

4

Meetkunde

6

Mechanica

6

Statistische modellen en data-analyse 2

6

OPTIE FUNDAMENTELE WISKUNDE

Studieperiode en examens

Inleiding Algoritmen en Programmeren

KWARTIEL 2
Calculus 2

6

Rijen en reeksen

5

Computerpractica voor wiskunde

4

Biologie van de cel

5

Genetica

4

OPTIE COMPUTATIONELE WISKUNDE

Studieperiode en examens

Inleiding Algoritmen en Programmeren

SEMESTER 2

Studieperiode en examens

Wiskundig modelleren 1

4

Analyse 1

4

Data-analyse en statistische modellen 1

5

Lineaire algebra

6

Elektromagnetisme

6

Numerieke methoden 1

5

5

SEMESTER 2
Algebra 1

8

Wiskundige modellen voor levenswetenschappen 2

3

Differentialen en differentiaalvergelijkingen

5

Discrete en continue dynamische systemen

5

OPTIE FUNDAMENTELE WISKUNDE

Studieperiode en examens
TOTAAL

5

OPTIE BIOWISKUNDE

Logica en modeltheorie (tweejaarlijks miv 2016-2017)
Verbreding*

60

5
9/14

OPTIE BIOWISKUNDE
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die
mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden.
Het programma is definitief bij de start van de inschrijvingen .

Introduction to Algorithms and Programming

5

Numerieke technieken en optimalisatie

5

OPTIE COMPUTATIONELE WISKUNDE

*Afhankelijk van de programmering van het tweejaarlijkse opleidingsonderdeel, telt de verbreding meer of minder SP zodat het geheel van het
programma 60 SP bedraagt.

Numerieke technieken en optimalisatie

5

Grafentheorie (tweejaarlijks miv 2015-2016)

3

Analytische mechanica

6

Verbreding*

3

Studieperiode en examens
TOTAAL
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60

3

DERDE
BACHELORJAAR

Keuzevakken

Wiskunde
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 1

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

SEMESTER 2

Wetenschapsfilosofie

3

Fourieranalyse en wavelets

Fundamenten in kanstheorie en
statistiek & Eindige maattheorie

6

OPTIE FUNDAMENTELE WISKUNDE **

OPTIE FUNDAMENTELE WISKUNDE**

Differentiaalmeetkunde 1
Krommen en oppervlakken

4

Complexe analyse

6

OPTIE BIOWISKUNDE**

Partiële differentiaalvergelijkingen

5

Algebra 2

5

Logica en modeltheorie
(tweejaarlijks vanaf 16-17)

5

Eindproject

7

Keuze of verbreding

Stochastisch modelleren van
biologische processen

5

Topics in biostastiek,
bioinformatica en epidemiologie

6

Complexe analyse

4

OPTIE COMPUTATIONELE WISKUNDE**

4

15/20

OPTIE BIOWISKUNDE **

Partiële differentiaalvergelijkingen

5

Mathematisch modelleren en
simuleren

5

Numerieke methoden voor
differentiaalvergelijkingen

5

Differentiaalmeetkunde 1
Krommen en oppervlakken

4

5

Stochastisch modelleren van
biologische processen

Van metabolisme tot systeembiologie

5

Eindproject

7

Complexe analyse

4

Keuze of verbreding

5

Studieperiode en examens

OPTIE COMPUTATIONELE WISKUNDE **

Mathematisch modelleren en
simuleren

5

Numerieke methoden voor
differentiaalvergelijkingen

5

Operationeel onderzoek

6

Grafentheorie (tweejaarlijks miv
2015-2016)

3

Eindproject

7

Keuze of verbreding

8/11

Studieperiode en examens
TOTAAL

60

* Afhankelijk van de programmering van Logica en modeltheorie telt de optie Fundamentele wiskunde 27
tot 32 studiepunten verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma aan met 15 tot
20 SP aan keuze- en verbredingsopleidingsonderdelen.
De optie Biowiskunde telt 42 SP verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma
aan met 5 SP voor een keuze- of een verbredingsopleidingsonderdeel.
Afhankelijk van de programmering van Grafentheorie telt de optie Computationele wiskunde 36 tot 39 SP
verplichte opleidingsonderdelen. De studenten vullen hun programma aan met 8 tot 11 SP aan keuze- en
verbredingsopleidingsonderdelen.
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop
van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de
inschrijvingen.
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• Algebra 2
• Differentiaalmeetkunde 1
Krommen en oppervlakken
• Functionaalanalyse
• Getaltheorie en cryptografie
• Grafentheorie
• Logica en modeltheorie
• Mathematisch modelleren en
simuleren
• Numerieke methoden voor
differentiaalvergelijkingen
• Partiële differentiaalvergelijkingen
• Stochastisch modelleren van
biologische processen
• Topics in algebra
• Topics in analyse en topologie
• Topics in biostastiek, 		
bioinformatica en epidemiologie

Verbredingsvakken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytische mechanica
Beeldverwerking
Biologie van de cel
Elektrondynamica en relativiteit
Engelstalige zomerschool
Genetica
Hydrodynamica
Inleiding tot de biochemie
Inleiding tot de sterrenkunde
en astrofysica
Kwantummechanica 2
Milieukunde
Noord-Zuid
Operationeel onderzoek
Optica en golven
Relativiteit
Structuur en reactiviteit van
organische verbindingen
Structuurchemie
Thermodynamica
Van metabolisme tot 		
systeembiologie

Vervolgmasters
Na de bacheloropleiding in de wiskunde aan UHasselt kun je rechtstreeks instromen in
diverse twee-jarige masteropleidingen. In sommige gevallen is het nodig dat je bepaalde
opleidingsonderdelen in je bachelor-opleiding hebt gevolgd.

AAN UHASSELT:
Master of Statistics
(Universiteit Hasselt)

ELDERS:
Master in de wiskunde
Master in Industrial and Applied Mathematics wiskundig ingenieur
(TU Eindhoven)
[ingenieursopleiding]

BEROEPSKEUZES
WISKUNDE
* KWANTITATIEF ANALIST

PROEVEN VAN WISKUNDE
Proefrit Wetenschappen: wiskunde
Woensdag 14 maart 2018
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

* DATA-ANALIST

Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018

* CONSULTANT IT-SECTOR
* STATISTICUS

www.uhasselt.be/infodagen

* DOCTORANDUS (PhD)
Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/wiskunde
www.uhasselt.be/videos

* FINANCIEEL ANALIST
* LEERKRACHT WISKUNDE
* MARKTONDERZOEKER
* ACTUARIS

CONTACTPERSOON

* BELEIDSMEDEWERKER

Beatrix Engelen
beatrix.engelen@uhasselt.be
011 26 82 66

* INGENIEUR
* ...
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MASTER OF STATISTICS

De capaciteit om gigantisch grote datasets op te slaan, te integreren en te verwerken, groeit steeds sterker. Ontwikkelingen
in onder meer de moleculaire biologie en genetica stapelen zich op. Geen wonder dus dat toegepaste statistici, biostatistici,
bioinformatici, data-analisten, data scientists… enorm gegeerd zijn – in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Statistiek
studeren, is dan ook studeren voor een carrière met toekomst.

Waarom statistiek studeren aan UHasselt?

DIRECTE LINK MET
ONDERZOEK

1

De Master of Statistics en zijn
afstudeerrichtingen sluiten nauw aan
bij het onderzoek van het Centrum
voor Statistiek (dat deel uitmaakt
van het Interuniversitair Instituut
voor Biostatistiek en statistische
Bioinformatica, I-BioStat). Zo’n
70 onderzoekers uit verschillende
disciplines en landen werken er samen
met elkaar, industriële partners en met
overheden in België en daarbuiten.

ON-CAMPUS ÉN
ON-DISTANCE

2

Je kan de Engelstalige masteropleiding
óók vanop afstand volgen. Maar of je
het programma nu on-campus of ondistance volgt: we maken gebruik van
de modernste onderwijstechnologieën
en ICT – weblectures, quizzes, flipped
classrooms, teleconference… Zo
raak je ook meteen vertrouwd met
communiceren op afstand – en dat in
een internationale omgeving en met
vele culturen.
Dankzij een brede instroom in
de master – bachelors biologie,
biomedische wetenschappen,
geneeskunde, wiskunde,
informatica, ingenieur… – krijg je in
groepsprojecten ook véél interactie met
en input van medestudenten uit een
waaier van disciplines. Dat zal jouw
blik alleen maar verruimen.

INTERNATIONAAL
KWALITEITSLABEL

3

De opleiding statistiek kreeg in
2010 een accreditatie van de Royal
Statistical Society – een van de
grootste internationale statistische
verenigingen ter wereld. Als
afgestudeerde kan je een aanvraag
indienen tot het bekomen van de titel
Graduate Statistician, een persoonlijk
certificaat met internationale
uitstraling.

www.uhasselt.be/statistiek
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.

Peter Vandoren
peter.vandoren@uhasselt.be
011 26 82 33

UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 4.
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Masteropleiding
In de masteropleiding statistiek kies je tussen drie afstudeerrichtingen:
Epidemiology & Public Health Methodology, Biostatistics en Bioinformatics

EPIDEMIOLOGY &
PUBLIC HEALTH
METHODOLOGY

1

De afstudeerrichting Epidemiology
& Public Health Methodology biedt
een brede, toegepaste opleiding
aan in statistische methodologie in
het domein van de epidemiologie
en de volksgezondheid. Je zoekt
antwoorden op vragen zoals: ‘Wat
zijn optimale vaccinatiestrategieën?’ of ‘Is salmonellose
wereldwijd één van de meest
voorkomende voedselinfecties?’

BIOSTATISTICS

2

In de afstudeerrichting Biostatistics
wordt een grondige training in
moderne statistische methodologie
voorzien, nodig voor het opzetten
en de analyse van klinische en
epidemiologische studies. Je zoekt
antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe
wordt het verband tussen roken
en longkanker aangetoond?’,
‘Hoe besluit men dat een nieuw
geneesmiddel beter werkt en
veiliger is dan het bestaande?’
of ‘Met welke methoden
analyseert men de gevolgen van
milieuvervuiling?’

BIOINFORMATICS

3

De afstudeerrichting Bioinformatics
heeft tot doel de nodige basiskennis
in de moleculaire biologie en
gespecialiseerde kennis en
technieken aan te brengen
van databasemanagement,
programmeren en statistische
methoden die belangrijk
zijn voor snel ontwikkelende
onderzoeksdomeinen zoals
genomics of proteomics. Je zoekt
antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe
kunnen wij bepalen welke genen
de oorzaak zijn van een ziekte?’ of
‘Hoe analyseert men de gegevens
die van een massaspectrometer
komen?’

Toelatingsvoorwaarden
Bachelors/masters in de fysica, wiskunde, chemie, biologie, biomedische wetenschappen, informatica, bio-, handels- en burgerlijk ingenieurs, milieuwetenschappen of een equivalent diploma verkregen aan een Belgische universiteit worden rechtstreeks toegelaten. Academische bachelors die niet rechtstreeks kunnen toegelaten worden tot
de masteropleiding, dienen een voorbereidingsprogramma te volgen. De examencommissie behandelt elk dossier
op aanvraag. Voorbereidingsprogramma’s hebben de bedoeling om de student wat betreft basiskennis wiskunde
en statistiek op het instapniveau van de masteropleiding te brengen.

Gereduceerd programma:
Voor studenten die reeds een masterprogramma behaald hebben, met een sterke kwantitatieve component (bv. bioingenieur, burgerlijk ingenieur, toegepaste wiskunde...), is het mogelijk om op basis van vrijstellingen het diploma
te behalen via een geïndividualiseerd éénjarig programma van 67 studiepunten.
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INTERNATIONALISERING :
GEWOON DOEN !

Uit gesprekken met alumni blijkt dat internationale ervaring een gewaardeerd element is bij de rekrutering voor een
eerste job. En dat niet alleen vanwege je dagelijkse communicatie in een andere taal, maar ook omdat je je plan leert
trekken in een nieuwe omgeving, je omgang met een andere cultuur, je bereidheid uit je comfortzone te treden, enz.
Daarom zet de faculteit Wetenschappen in op internationalisering via Erasmus-verblijven en via thematische excursies
en zomerscholen in enkele bacheloropleidingen.

“Afgelopen semester, direct na de examenperiode vertrok ik, naar mijn Erasmus-bestemming: Joensuu in Finland. Het was hartje winter wat toch wel de
nodige voorbereiding en extra bagage inhield, onder meer extra dikke truien
en degelijk thermo-ondergoed (-20°C was geen uitzondering).
Joensuu is een kleine studentenstad en de universiteit zit over verschillende
gebouwen verspreidt op de campus. De biologie afdeling zat in een gebouw
waar de gangen bevolkt werden door opgezette dieren die van nature in
Finland voorkomen. De week buitenstage was ook een super ervaring, het
was wel heel vermoeiend maar wie kan nu zeggen dat ze tot de heupen in de
sneeuw hebben staan ploeteren om bij wilgenknopjes te komen.

ERASMUS
Alle bacheloropleidingen in de faculteit Wetenschappen bieden de mogelijkheid om in het 2de semester van
het 3de bachelorjaar “op Erasmus te
vertrekken”. Steeds meer studenten
zien een buitenlands studieverblijf of
stage als een pluspunt in hun opleiding en als een mooie gelegenheid
om hun (sociale) vaardigheden te
versterken. En het ruime keuzepallet
van meer dan 25 partneruniversiteiten
verspreid over heel Europa maakt dat
er voor iedereen wel een interessante
bestemming beschikbaar is.

De universiteit maar ook de studentenvereniging zorgden ervoor dat de uitwisselingsstudenten het aan niks ontbrak met een survivalpakket. Verder organiseerde ze verschillende activiteiten, voor studenten en Finse inwoners. Zoals
sportactiviteiten en het sleeën op de nationale sleedag.
Verder is de stad heel gericht op beweging en outdoor activiteiten, waardoor
de prachtige natuur het best tot zijn recht komt. Op cultureel vlak zijn er
een paar musea en een leuk arts&crafts pleintje, waar ze lokale producten
verkopen en voor de innerlijke bioloog is er een plantentuin waarin in de lente
tropische vlinders de kassen bewonen.
Joensuu ligt dan wel een stukje van de hoofdstad Helsinki maar Finland is een
ideale uitvalsbasis om de hoofdsteden van de omliggende landen te ontdekken, zoals bv. St. Petersburg.
Ik heb zelf nooit getwijfeld om op Erasmus te gaan, ik stond al op mijn
vijftiende in de startblokken, maar voor mij was het vooral de vraag waar ik
naartoe wou. Het is een unieke ervaring waarbij je veel over jezelf leert maar
ook over andere culturen en mensen. Ik ben met een streng glutenvrij dieet
naar Finland vertrokken en ik heb totaal geen problemen ondervonden, het is
er zelfs beter geregeld dan thuis. ”

Erasmus getuigenis, Andrea Bours,
University of Eastern Finland (Itä-Suomen Yliopiston)
academiejaar 2016-2017
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“Uit gesprekken met alumni blijkt dat
internationale ervaring een gewaardeerd element
is bij de rekrutering voor een eerste job. ”
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MASTERS IN SAMENWERKING
MET UHASSELT
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MASTER IN DE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
TWEEJARIGE ENGELSTALIGE MASTERS - TU EINDHOVEN

Masteropleiding
De UHasselt en de TU/e hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst, waardoor je na een bacheloropleiding
binnen de wetenschappen aan UHasselt rechtstreeks kunt instromen in de masteropleidingen aan de TU/e. Je behaalt
dan het diploma Master in Chemical Engineering, Master in Applied Physics, Master in Electrical Engineering of Master
in Industrial and Applied Mathematics. Daarmee krijg je de titel van ingenieur (ir.).

WIE KAN INSTROMEN AAN DE TU/E ?
UHASSELT
BACHELOR
FYSICA

BACHELOR
CHEMIE

BACHELOR
WISKUNDE

TU EINDHOVEN

MASTER
CHEMICAL
ENGINEERING

MASTER
APPLIED PHYSICS
SCIENCE AND
TECHNOLOGY
OF NUCLEAR FUSION
ELECTRICAL
ENGINEERING

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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MASTER
INDUSTRIAL AND
APPLIED
MATHEMATICS

De masteropleidingen
TU/e is gespecialiseerd in engineering, science & technology. Met kwalitatief hoogstaand onderwijs en
onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en aan de ontwikkeling van technische innovaties. Op onderwijsgebied werd de TU/e uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland en qua onderzoek staat ze aan de top van de Europese universiteiten.

MASTER IN CHEMICAL ENGINEERING
Binnen de masteropleiding Chemical Engineering (scheikundig ingenieur) bestaan er twee afstudeerrichtingen met
veel afstudeermogelijkheden. Deze richtingen vertegenwoordigen de verschillende onderzoeksspeerpunten van
de faculteit. Ontdek welke richting bij je past.
Chemical and Process Technology
Als je productiefaciliteiten voor chemische producten wil
kunnen ontwerpen en optimaliseren, is een diepgaande
kennis van process engineering vereist. Je leert chemische processen te ontwerpen en kennis te integreren van
transportfenomenen, ontwerp van chemische reactoren,
scheidingstechnologie, ontwerp van fabrieksinstallaties,
ontwikkeling van processen en controle van processen.
Je bestudeert onder meer multifase reactoren, (reactieve)
scheidingsprocessen en de ontwikkeling en het ontwerp
van specifieke processen en producten voor de industrie. Als procesingenieur leer je controleerbare, veilige
en duurzame productieprocessen te ontwerpen. Bij de
afstudeermogelijkheden kies je tussen: chemical reactor
engineering, multi-scale modelling of multi-phase flows,
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chemical process intensification, separation technology,
micro flow chemistry and process technology en polymer
reaction engineering.
Molecular Systems and Materials Chemistry
Ontwerpen en ontwikkelen van molecules met een grote
mate van specificiteit is een sleutelcompetentie in de
chemie. Moleculaire ingenieurs spelen een prominente
rol in de ontwikkeling en de verbetering van chemische
systemen, gaande van nieuwe katalysatoren tot biomedische materialen. Dit betekent zowel het ontwerpen als het
synthetiseren van nieuwe moleculen voor uiteenlopende
doeleinden, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van
katalyse om een reactie exact naar wens te laten verlopen. De focus in materialenleer ligt hier op polymeren.
Polymeren worden gebruikt voor diverse toepassingen:
verpakking, beschermingslagen, isolatiematerialen, kleding, meubilair, bouwmaterialen en materialen voor biomedische toepassingen. Je werkt zowel aan de ontwikkeling van bestaande als nieuwe materialen en processen.

“TU/e werd uitgeroepen tot beste universiteit van
Nederland en qua onderzoek staat ze aan de top
van de Europese universiteiten.”

MASTER IN APPLIED PHYSICS

MASTER IN ELECTRICAL ENGINEERING

Deze masteropleiding biedt je de mogelijkheid om je
verder te verdiepen in natuurkundige verschijnselen,
nieuwe technologieën en meetmethoden. De opleiding
bestaat voor een groot deel uit stages, zodat je leert om
je technische en wetenschappelijke kennis toe te passen
in een onderzoekomgeving. Binnen dit masterprogramma
kun je kiezen voor een van de volgende drie specialisaties:
NANO, PLASMA en FLOW. In transport physics (FLOW)
wordt gefocust op fundamentele aspecten van transportprocessen in vloeistoffen en gassen. In plasma physics
(PLASMA) wordt dieper ingegaan op de wereld van
plasma’s en hun toepassingen en op de toepassingen van
ionenbundels. Nanoscience & Technology (NANO) focust
op de controle van materialen op nanometerschaal. Met
dergelijke afstudeerrichtingen kun je terecht bij universiteiten, in laboratoria van grote technologische bedrijven, in
ziekenhuizen, bij ingenieursbureaus…

Als je deze master succesvol afrondt dan ben je ingenieur
in de elektrotechniek. Tijdens de masteropleiding volg
je twee miniprogramma’s en een algemeen vormende
beroepstraining, loop je stages in een bedrijf, volg je
keuzevakken en werk je aan een afstudeerproject. In de
opleiding is er veel aandacht voor thema’s als: the connected world (toekomst van communicatie), care and cure
(elektrotechniek in de gezondsheidszorg), Smart and sustainable society (duurzaam omgaan met energie). Je kunt
later terecht bij bedrijven, onderzoekscentra, ingenieursbureaus, universiteiten... Nogal wat afgestudeerden starten
hun loopbaan in de research of bij productontwikkeling bij
een hoogtechnologisch bedrijf. Dankzij de brede basis en
de systematische manier van denken, kun je ook terecht in
andere domeinen dan je afstudeergebied.

MASTER IN INDUSTRIAL AND
APPLIED MATHEMATICS

MASTER IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY OF NUCLEAR FUSION

Een ingenieur in de Industrial and Applied Mathematics
speelt een essentiële rol bij nieuwe technologische ontwikkelingen. hierin worden namelijk steeds vaker wiskundige
modellen, geavanceerde simulaties en (computer)berekeningen gebruikt. in deze masteropleiding kun je afstuderen in
één van de volgende drie specialisaties:

De ontwikkeling van kernfusie als een veilige, schone en
onuitputtelijke energiebron heeft geleid tot de oprichting
van ITER, de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor in Frankrijk. Hier wordt de wetenschap van
extreme condities (extreem hoge temperaturen, extreme
warmtestromen, extreme complexiteit) vertaald in technologische oplossingen. Dit biedt zowel een uitdaging als
carrièremogelijkheden aan masterstudenten en vraagt om
de opleiding van een nieuwe generatie fusieonderzoekers.
Aan de TU/e kun je een uniek masterprogramma volgen
dat tot doel heeft hoog gekwalificeerde ingenieurs in de
wetenschap en de technologie van de fusie op te leiden.
De opleiding spitst zich toe op een combinatie van
geavanceerde meettechnologie, regelsysteem technologie,
de interactie tussen plasma en oppervlak, en microgolftechnologie. De afstudeerprojecten worden in internationaal
verband uitgevoerd, in samenwerking met het Nederlandse FOM-Instituut voor Plasmafysica, de Joint European
Torus (JET) in Engeland, de belangrijkste fusielaboratoria in
Nederland en elders ter wereld en de ITER.
De mogelijkheid bestaat om, mits een half jaar extra studie, een dubbeldiploma in Applied Physics en Science and
Technology of Nuclear Fusion te behalen.

• Computational Science and engineering: het analyseren en simuleren van complexe fysische en technische
processen.
• Discrete Mathematics and applications: crystallografische roosters, optimalisering van netwerken en chips,
computeralgebra en crytografie. Deze specialisatie is
uniek in Nederland en België.
• Statistics, probability, and operations research:
het oplossen van bedrijfskundige problemen, zoals organisatievraagstukken en planningen, en het optimaliseren
van bedrijfsprocessen.
Studenten kunnen (een internationale) stage lopen en hun
afstudeerproject doen bij een bedrijf, een overheidsinstelling of bij de tU/e. je kunt tevens een lerarenopleiding
wiskunde volgen.

meer info op www.uhasselt.be/ingenieurswetenschappen
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MASTER IN DE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
FOTONICA
TWEEJARIGE MASTER - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Na de bacheloropleiding fysica aan UHasselt kun je instromen in de master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
van de Vrije Universiteit Brussel. Het is mogelijk dat je nog enkele opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding dient
op te nemen, maar dit kan gelijktijdig met je masterprogramma.

Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Fotonica is de wetenschap en technologie van de informatieverwerking met licht. In deze masteropleiding verwerf je kennis over fotonische materialen, componenten en systemen; dit gaat van lasers en LED’s, over optische vezels en vloeibare
kristallen, tot optische sensoren en detectoren. Ook de fysica van fotonische (halfgeleider)componenten en de technologie
gebruikt om ze te bouwen, komen aan bod. Toch behoudt de opleiding haar breed karakter door de mogelijkheid om een
coherent keuzepakket te volgen in ICT, elektronica, materiaalkunde, natuurkunde en bedrijfskunde.
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MASTER IN DE BIOCHEMIE EN
BIOTECHNOLOGIE
TWEEJARIGE MASTER - UNIVERSITEIT ANTWERPEN / KU LEUVEN

mechanisme van het lichaam tegen infecties, kanker
en andere ziektes. Je onderzoekt iedere biologische
activiteit, gebruik makend van krachtige technieken die
ontwikkeld zijn of die je zelf verder gaat ontwikkelen. Je
slaagt er misschien zelfs in het moleculaire mechanisme
te achterhalen achter levensbedreigende ziektes als
kanker, multiple sclerose en de ziekte van Alzheimer.

Biochemie is de studie van de chemische en biologische
processen in organismen, die aan de basis liggen van
het complexe fenomeen ‘leven’. In de biochemie bestudeer je hoe cellen zijn opgebouwd, hoe ze functioneren
en hoe ze communiceren met elkaar. Hoe breken cellen
voedsel af om bouwstenen te vormen voor hun eigen
groei en voor de energie die ze nodig hebben? Hoe
wordt genetische informatie opgeslagen, hoe komt die
tot uitdrukking en hoe wordt deze doorgegeven aan de
volgende generatie? Hoe reageren enzymen, hoe wordt
het metabolisme gecoördineerd en gecontroleerd? Door
je in de biochemie te verdiepen krijg je ook inzicht in de
structuur en het gedrag van biomoleculen, zoals nucleïnezuren, eiwitten, koolhydraten en vetten.

Terwijl je bij biochemie inzicht krijgt in de structuur en de
functie van biomoleculen, ga je dit inzicht in de biotechnologie gebruiken om producten te maken of te wijzigen,
planten en dieren te verbeteren, of micro-organismen te
ontwikkelen voor specifieke doeleinden. In de moderne
biotechnologie ga je dat in de eerste plaats doen door
aanpassingen aan te brengen aan de eigenschappen
van bacteriën, dieren en planten via gentechnologie,
door rechtstreeks in te grijpen op de informatiedrager
van een organisme: het DNA.

Als biochemicus onderzoek je de functie van vitaminen
en hormonen, zenuwen en hersenen, voortplanting,
groei en herstel. Je tracht inzicht te krijgen in het afweer-

Daarnaast organiseren universiteiten nog andere masteropleidingen die toegankelijk zijn voor bepaalde bachelors in de
wetenschappen. Enkele voorbeelden: Master of Management and Communication (UA), master in de voedings- en gezondheidswetenschappen (KU Leuven), Master of Aquaculture (UGent), Master of Ecological Marine Management (VUB).
Voor andere masteropleidingen is vereist dat je slaagt voor een voorbereidingsprogramma. Dit programma brengt je op het
instapniveau van de betreffende master.
Voorbeelden aan UHasselt: master in de TEW: handelsingenieur, master in de mobiliteitswetenschappen en Master of
Management.
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BAANBREKEND ONDERZOEK
AAN UHASSELT
UHasselt heeft een stevige onderzoeksreputatie opgebouwd in een aantal speerpuntdomeinen, onder meer in nanotechnologie en bio-elektronica, MS-onderzoek, revalidatie, milieuonderzoek, biostatistiek, toegepaste informatica, verkeersveiligheid, ondernemerschap…

Onderzoek en onderwijs aan UHasselt
zijn nauw met elkaar verbonden.
Diverse domeinen van het onderzoek
dat gevoerd wordt aan UHasselt,
komen aan bod in je opleiding.
Tijdens je studies ontwikkel je ook
zelf onderzoeksvaardigheden. Onze
professoren brengen je in contact met
echt onderzoek. Voor projectwerk
en onderzoeksstages sluit je aan bij
onderzoekers van één van onze onderzoeksgroepen.
Aan UHasselt is een groot deel van
de onderzoekscapaciteit gebundeld in
onderzoeksinstituten. Het is de ambitie
van deze instituten om voor hun onderzoeksdomeinen het volledige spectrum
af te dekken: van fundamenteel onderzoek tot de omzetting van wetenschappelijke kennis in innovatieve producten
en diensten in samenwerking met het
bedrijfsleven.
UHasselt herbergt niet alleen verscheidene onderzoeksgroepen, maar
verzamelt ook een aantal spin-offs. Dat
zijn innovatieve bedrijfjes die nauw
samenwerken met de universiteit.

Instituut voor Materiaalonderzoek
(imo) en imomec (divisie van IMEC)
Binnen imo-imomec wordt door fysici,
chemici en ingenieurs interdisciplinair
onderzoek uitgevoerd naar nieuwe
materiaalsystemen voor toepassingen
in de micro-elektronica, de bio-elektro-

nica en de nanotechnologie. Enkele
kerndomeinen: plastic elektronica,
synthese en eigenschappen van nanodeeltjes en -structuren, synthetische
diamantfilms, moleculaire elektronica
en biosensoren.

meer info op
www.imo.uhasselt.be

Centrum voor Milieukunde (CMK)
Het CMK verricht multidisciplinair
onderzoek naar milieuproblemen.
De wetenschappers onderzoeken
ondermeer hoe toxische stoffen, zoals
zware metalen en fijn stof, onze
gezondheid bedreigen en hoe ze het
normaal functioneren van organismen
en ecosystemen verstoren. Biologen en
chemici werken samen met economen
en juristen aan duurzame oplossingen
voor milieuproblemen zoals verontreinigde bodems en (grond)water.

meer info op www.cmk.uhasselt.be
Expertisecentrum voor Digitale
Media (EDM)

EDM verricht onderzoek in informatieen communicatietechnologie. Kerndomeinen zijn: mens-machine interactie,
computer graphics en networked &
secure systems (i.h.b. genetwerkte
virtuele omgevingen). EDM is partner
van iMinds, dat onderzoek uitvoert
voor de bedrijfswereld en de Vlaamse
overheid.

meer info op
www.edm.uhasselt.be
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Centrum voor Statistiek (CenStat)
CenStat beoogt een symbiose tussen
theoretische statistische methoden en
de toepassing ervan op praktische problemen waarmee het bedrijfsleven, de
overheid en de academische wereld
worden geconfronteerd. Kerndomeinen
zijn: biostatistiek, bioinformatica en
mathematische statistiek. CenStat werkt
samen met het Biostatistisch Centrum
van de KU Leuven binnen het Interuniversitair Instituut voor Biostatistiek en
Statistische Bio-informatica.

meer info op
www.censtat.uhasselt.be

Theoretische onderzoeksgroepen
Naast het speerpuntonderzoek van
de instituten, wordt er aan UHasselt
tevens onderzoek gedaan in de meer
theoretische domeinen van fysica, chemie, informatica en wiskunde. Deze
theoretische onderzoeksdomeinen
zijn bijvoorbeeld statistische fysica,
theoretische fysische chemie, databankontwikkeling en –analyse, dynamische systemen, niet-commutatieve
algebra, meetkunde en computationele
wiskunde.

meer info op
www.uhasselt.be/onderzoek
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BEROEPSPERSPECTIEVEN

Wetenschappen: een concrete keuze voor
je toekomst
Groeiende arbeidsmarkt

Een goede opleiding is jouw garantie op een veelbelovende start

De huidige kenniseconomie kenmerkt zich door een
onophoudelijke versnelling van wetenschappelijke ontdekkingen en een expansieve groei van hoogtechnologische
toepassingen. Dit zorgt ervoor dat er nood is aan hooggekwalificeerde arbeidskrachten met een wetenschappelijke achtergrond. Of die tendens ook in de toekomst zal
aanhouden, is nog even afwachten. Economische voorspellingen over een periode langer dan zes maanden zijn
immers moeilijk. Anderzijds is het aantal afgestudeerden
uit het studiegebied van de wetenschappen beperkt. Naar
verwachting zal de werkgelegenheid dus blijven toenemen.

Ons breed onderwijsaanbod geeft je de kans jezelf
maximaal te ontwikkelen en gevarieerde kennis op te doen.
Dankzij de interdisciplinaire benadering leer je bovendien
een probleem vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te bestuderen en op te lossen.
Vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk, maar niet voldoende. In het beroepsleven wordt ook van je verwacht dat
je een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen hebt,
dat je sociaal en communicatief vaardig bent en dat je in
teamverband kunt werken. Hoewel je deze vaardigheden
vooral in de praktijk ontwikkelt, wordt er in de opleidingen
ruim aandacht aan besteed.
Doorheen de hele opleiding worden bijvoorbeeld je
analytisch vermogen en je leervaardigheden aangescherpt.
Je leert analyseren, logisch denken, conceptualiseren,
onderzoeken, experimenteren, observeren, interpreteren,
prioriteiten bepalen. Dat is belangrijk, want als afgestudeerde – in welk vakgebied dan ook – zul je na je opleiding niet langdurig op hetzelfde niveau kunnen en willen
functioneren. Uitbreiding en verdieping van je kennis en je
snel inzicht weten te verschaffen in een andere materie, zijn
dan noodzakelijk.

Veelzijdige beroepsperspectieven
Afhankelijk van hun persoonlijkheid, vaardigheden en
interesses zijn afgestudeerden werkzaam in functies in de
beleidsontwikkeling, het onderzoek, het onderwijs en de
advisering. Doorgroeimogelijkheden naar managements- en
staffuncties zijn voornamelijk afhankelijk van ervaring, ambitie en prestatie. Je treft afgestudeerden in de wetenschappen
bovendien aan in de meest uiteenlopende beroepssectoren.

Caroline Geuens

Ilse Augustyns

alumnus fysica 2002 en
ingenieurswetenschappen (TU/e)

alumnus wiskunde 1989
en biostatistics 1994

Caroline Geuens studeerde na haar opleiding aan
UHasselt af als natuurkundig ingenieur aan de
TU/e. “Tijdens mijn opleiding heb ik een fantastische
ervaring opgedaan: ik kon voor mijn stage naar
het Centre for Astrophysics and Space Sciences,
verbonden aan de University of California, San
Diego. Gedurende 12 weken kon ik onderzoek doen
naar het ontwerp van een instrument dat door NASA
zou gebruikt worden. Leuk is ook dat de TU/e de
studenten die naar het buitenland vertrekken, helpt
met vliegtickets en huisvesting.”

“Na mijn opleiding wiskunde ben ik assistent geweest
aan de universiteit en heb ik aan een doctoraat
gewerkt binnen het Centrum voor Statistiek aan UHasselt. In die jaren heb ik ook een masteropleiding in
biostatistiek afgerond, hetgeen een ideale voorbereiding was voor mijn huidige job bij Janssen Pharmaceutica. Ik werk als statisticus mee aan het onderzoek
naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en
maak deel uit van een multidisciplinair team (artsen,
biologen, chemici, statistici, laboranten).”
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Bedrijven en industrie

Financiële instellingen

Farmaceutische industrie, ICT-sector, petrochemie, bierbrouwerijen, voedingsmiddelenindustrie, bio-industrie, kunststoffenindustrie, elektronicasector...

Banken, verzekeringsmaatschappijen, beurs...

Gezondheids- en welzijnszorg
Klinische laboratoria, ziekenhuizen...

Onderwijs

Land- en bosbouw, jacht en visserij

Secundair en hoger onderwijs, opleidingscentra...

Proefstations...

Overheid en semi-overheid

Voorlichting, educatie en (wetenschaps)
journalistiek

Milieudiensten, agentschappen voor voedselveiligheid,
volksgezondheid, keuringsdiensten...

Musea, (Wetenschappelijke) tijdschriften...

Dienstverlening

Ondernemerschap

Marktonderzoeksbureaus, milieubureaus, natuur- en milieuorganisaties, ingenieursbureaus, ontwerp- en octrooibureau...
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ALUMNI AAN HET WOORD

Wim Bijnens had al snel door dat de pure academische wereld
niets voor hem was. Hij studeerde chemie aan UHasselt, fysische
chemie aan de KULeuven en behaalde een doctoraat aan UHasselt. Na zijn doctoraat schrijven we 1998 en zitten we in volle
internethype. Wim start dan samen met zijn broer Stijn een bedrijf
rond Ubizen. Met de oprichting van Host-It, een van de eerste
internetproviders in België, koos hij voor een sprong in het totale
onbekende. Via Host-It geraakte Wim steeds meer verzeild in de
rol van manager en dat ging hem blijkbaar goed af, want na een
directiezitje bij Concentra na de beursgang, bekleedde hij ook de
functie van directeur bij het ICTbedrijf Cegeka dat hij tot marktleider in België bracht. Op zoek naar nieuwe uitdagingen komt hij
terecht bij PKF, een consultingfirma. Hij ziet het als zijn opdracht
om ook dit bedrijf uit te bouwen tot een van de top 5-spelers in
België.

CHEMIE

“Universiteit is de intellectuele motor van het Bedrijfsleven. De academische wereld
en de industrie moeten
mekaar zo snel mogelijk
vinden in een gebied tussen
fundamentele wetenschappen en productontwikkeling.”
Wim Bijnens, alumnus chemie
dr. wetenschappen 1998

FYSICA
Anja Henckens studeerde chemie aan de
UHasselt, haalde haar licentie aan de KULeuven,
maar keerde voor haar doctoraat terug naar
Diepenbeek. “Mijn onderwerp past perfect in het
labo van professor Dirk Vanderzande die organische en polymere scheikunde gaf en onderzoek
deed binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo) naar de invloed van geleidende
polymeren op organische zonnecellen. In mijn
postdoctoraat onderzochten we nieuwe syntheseroutes om bepaalde molecules te maken. We
hebben daar overigens een patent opgenomen.”
Anja Henckens
werkt nu bij Henkel als onderzoeker: zij houdt
zich bezig met het constant optimaliseren en
verbeteren van organische lijmen die gebruikt
worden in gsm’s, laptops, gpssystemen.

“De dag dat ik met tegenzin de klas
binnenstap, stop ik ermee.”
Els Wieers, alumnus fysica 1994
en dr. wetenschappen 2002

Els Wieërs doceert fysica aan de Industriële wetenschappen. Ze studeerde in 1994 af als natuurkundige aan de Universiteit Antwerpen nadat ze haar
eerste jaren in Diepenbeek deed. Ze keerde echter
snel terug naar UHasselt voor haar doctoraatsthesis.
Het waren volgens Els niet de makkelijkste, maar
wel boeiende studies: “Ik heb hard moeten werken.
Héél hard het eerste jaar. Er zijn behoorlijk wat
moeilijke, maar langs de andere kant ook zeer
boeiende vakken bij. Ook de vakken wiskunde en
informatica in het derde jaar waren pittig. Maar
je hebt die dingen nodig voor het verder verloop
van je studie en carrière.” Momenteel geeft ze les
fysica, mechanica en materialenkennis aan onder
andere de industriële ingenieurs en de professionele
bachelors elektronica.

“De job leer je pas op de werkvloer.”
Anja Henckens, alumnus chemie 1997 en dr.
wetenschappen 2003

CHEMIE
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Patrick Kahn koos in 1984 voor de richting
wiskunde omdat het zo’n gevarieerde richting
was met zowel wiskunde als informatica: “Op
die manier kon je je definitieve keuze nog een
jaartje uitstellen, want welke 18-jarige weet nu
precies wat hij met zijn verdere leven wil doen?”
Patrick volgde na zijn studies van licentiaat
wiskundeinformatica nog een MBA aan het Solvay Instituut
te Brussel. Een terechte keuze, zo bleek want
toen hij de markt opging en zich profileerde als
een informaticus met een financiële background,
had hij de jobs maar voor het uitkiezen. Zijn eerste job was die van business analist bij een grote
verzekeraar waar hij doorgroeide tot teamleader
van een kleine groep die financiële applicaties
ontwierp.
Patrick is na enkele omwegen via Quakers Oats
Europe, Athylon Belgium, Coopers & Lybrand,
PriceWaterhouseCoopers be-land bij IBM Global
Business Services als projectmanager.

BIOLOGIE

“Evolutionaire biologen kunnen
zeker bijdragen aan het maatschappelijk debat.”
Bart Kempenaars, alumnus biologie 1987

Na het behalen van zijn kandidaatsdiploma aan
het LUC (1987) trok Bart Kempenaers naar de
Universiteit en behaalde er zowel zijn licentiaatsals doctoraatsdiploma. Na een omzwerving via
academische posten in Nederland, Canada en
Nieuw-Zeeland komt hij terecht in Duitsland waar
hij directeur wordt van het Max Planck Instituut
voor Ornothologie in Seewiesen. Max Planck is
een van ’s werelds leidende onderzoeksinstituten,
maar Bart blijft bescheiden over zijn functie als
directeur: “In eerste instantie leid ik een afdeling
Gedragsecologie en evolutionaire genetica, die ik
hier zelf van nul heb opgebouwd. In mijn groep
werken momenteel zo’n 40 mensen. De focus is
heel sterk op fundamenteel onderzoek gericht. Ik
ben dus noodgedwongen ten dele een manager.
Voor het andere deel ben ik zelf wetenschapper,
werk aan een aantal projecten, en geef wat les
aan de universiteit van Munchen.”

“Ik begrijp de technologie achter
bedrijfsprocessen en veranderingen.”
Patrick Kahn, alumnus wiskunde 1986

WISKUNDE
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Samen met meer dan 4.000 collega’s werkt
Minerva bij Janssen Pharmaceutica in Beerse aan de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Een intensief
werk van lange adem, zo blijkt: “Gemiddeld spenderen we zo’n twaalf jaar aan de ontwikkeling en
goedkeuring van een medicament en bedraagt de
kostprijs ruim een miljard euro. En de kosten blijven
stijgen.” Na haar studies fysica aan UHasselt en de
KU Leuven gaf ze twee jaar les. Maar omdat ze een
toekomst in de bedrijfswereld ambieerde, trok ze
terug naar UHasselt om een extra jaar biostatistiek te
volgen. Via haar stage kwam ze bij het farmabedrijf
in dienst. “Ik ben nu niet meer zo klinisch bezig als
in mijn beginjaren. Je groeit als vanzelf door van
kleinere studies naar grotere projecten. Ik zit nu
in een functie binnen het projectmanagement. Het
is mijn taak om het ontwikkelingsproces van een
medicijn te begeleiden en meer leiding te geven aan
het uitgebreide team dat zich bezighoudt met het
uitdenken en vervaardigen van zo één medicijn.”

Opteren voor de afstudeerrichting multimedia in
de master informatica lag voor Brecht van Lommel
voor de hand; tijdens zijn vrije tijd werkte hij aan
open source 3D-animatie software, en daarin wilde
hij graag aan de slag. “Mijn loopbaan ben ik dan
ook gestart als softwareontwikkelaar voor 3D-animatie projecten. Vakken zoals computer graphics,
computer-animatie, beeldverwerking en audioverwerking gaan over technieken waar ik gewoon
dagelijks mee bezig ben op mijn werk, aangezien
ze allemaal gaan over een onderdeel van de lange
pipeline voor het maken van 3D-animaties. Het
distribueren van berekeningen over meerdere computers, video compressie of softwarelicenties, zijn
geen onderwerpen waar ik direct voor gekozen zou
hebben in een opleiding, maar waarvan het nut mij
nu in de praktijk toch blijkt.” Momenteel werkt Brecht
als software architect bij Refractive Software (VS) en
is hij actief lid van de Blender Foundation.

“De job leer je pas op de werkvloer.”
Anja Henckens, alumnus chemie 1997
en dr. wetenschappen 2003

“Er zijn vakken waarvoor ik niet direct
gekozen zou hebben in een opleiding,
maar waarvan het nut nu in de praktijk wel blijkt.”

CHEMIE

Brecht van Lommel, alumnus master in
de informatica, afstudeerrichting multimedia 2008

INFORMATICA

Wouter Vermin is momenteel CEO van Bioterra, het milieutechnisch bedrijf uit Opglabbeek dat onderdeel is van
de Group De Cloedt en zich bezighoudt met het onderzoeken en verwerken van verontreinigde bodems, slib
en minerale afvalstoffen en het uitvoeren van volledige
saneringsprojecten. Hij studeerde in 1998 af als licentiaat biologie aan de Universiteit Gent. Zijn kandidaatsjaren volgde deze geboren en getogen Diepenbekenaar
evenwel aan het LUC.

“Voor jonge mensen ligt er een boeiende markt open.”
Wouter Vermin, alumnus biologie 1997

BIOLOGIE

In de alumnibrochure van de faculteit Wetenschappen vind je heel wat getuigenissen van afgestudeerden over hun
loopbaan. Je kunt de brochure vinden op www.uhasselt.be/brochures.
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SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt
twitter.com/uhasselt
instagram.com/universiteithasselt

Via onze sociale media blijf je op de
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze
universiteit. Deel je video’s, foto’s of
berichten met de hashtag #UHasselt.

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)
youtube.com/universiteithasselt
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HOE WORD JE
UHASSELT-STUDENT?
INSCHRIJVEN
Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft
aan de Universiteit Hasselt, dan doe
je dat in twee fasen.
1. Voorinschrijven is verplicht
en doe je online.
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1
februari t.e.m. 15 oktober 2018. Surf
naar www.uhasselt.be/inschrijven.
2. Vanaf 29 juni 2018 kun je je
definitief inschrijven.
Je kan hiervoor terecht aan de
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis
op campus Hasselt, iedere werkdag
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 29
juni tot en met 10 juli en terug vanaf
16 augustus tot en met 15 oktober.
We zijn ook open op zaterdag 7 juli
en 8 september telkens van 9.00 tot
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot
en met 15 augustus.

meer info op
www.uhasselt.be/inschrijven

OP KOT
Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secundair onderwijs;
• je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het
toelatingsexamen arts en tandarts
(als je je voor geneeskunde wil
inschrijven).
Hoe en wanneer betaal je het
studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal
je een voorschot. Betalen doe je met
bancontact. In de loop van november
ontvang je een afrekening voor het
resterende saldo.
Het studiegeld bestaat uit een vast
bedrag aangevuld met een bedrag
per opgenomen studiepunt. Voor
2018 - 2019 betaal je, indien je 60
studiepunten opneemt, 108,8 euro
als beursstudent, 484,3 euro als
bijna-beursstudent en 922,3 euro als
niet-beursstudent. De meest recente
info kan je steeds terugvinden op
www.uhasselt.be/studiegelden*

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden

Op zoek naar een kamer?
Raadpleeg het kamerbestand via
www.uhasselt.be/kamers
of contacteer de huisvestingsdienst
(tel. 011 26 80 56 of e-mail huisvesting@uhasselt.be). De kamers uit
het kamerbestand (Hasselt, Genk,
Diepenbeek) behoren tot de best
ingerichte en goedkoopste in Vlaanderen. Je vindt hier een aanbod van
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen
bedragen gemiddeld 300 euro per
maand. Huren kun je voor een periode van maximum 11 maanden.
Studenten die een kamer huren uit het
kamerbestand en gebruikmaken van
het modelhuurcontract van UHasselt,
treden gratis toe tot de collectieve
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien kun je bij eventuele
problemen en geschillen een beroep
doen op de huisvestingsdienst van
UHasselt. Een geactualiseerde lijst
van vrije kamers is vanaf april beschikbaar.
Studenten die een kamer huren uit
het kamerbestand van UHasselt
en aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, hebben recht op
een woontoelage. De woontoelage
varieert tussen 435 euro en 760 euro
(2017-2018).

meer info op
www.uhasselt.be/op-kot
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HOEVEEL KOST STUDEREN?

JE VOORDELEN ALS
UHASSELT-STUDENT

Studeren kost wel wat.
www.uhasselt.be/studiegelden

doen, komen in aanmerking voor een
boekentoelage van 175 euro per jaar.

• 33% korting in de
studentenrestaurants wanneer je
betaalt met je studentenkaart

Aan UHasselt bieden we studenten
echter heel wat financiële voordelen.

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt
kunnen alle studenten een laptop aan
een scherpe prijs aankopen.
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je voor je UHasselt
laptop bovendien beroep doen op
een afbetalingsplan zonder intrest.
Studenten die aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, komen
eenmalig in aanmerking voor een
laptop-/tablettoelage. De toelage
varieert tussen 100 euro en 250 euro
(2017-2018).

STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse
overheid
De Vlaamse overheid reikt een
studietoelage uit aan studenten. Daar
zijn uiteraard voorwaarden aan
verbonden. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Neem dan zeker een
kijkje op www.studietoelagen.be
Voorschot op je studietoelage
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toekenning een paar maanden op zich
laat wachten, kunnen studenten in
tussentijd bij UHasselt een voorschot
vragen op deze studietoelage.
BOEKENTOELAGE
Behalve je studiegeld is er ook de
investering in cursussen en handboeken. Dit bedrag is afhankelijk van je
studierichting en studiejaar, en schommelt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro. Je kan de kosten
per studierichting raadplegen op
www.uhasselt.be/studiekosten

Meer info over toelagen van de
Vlaamse Overheid, toelagen via
UHasselt en andere financiële tegemoetkomingen vind je op:
www.uhasselt.be/socialedienst
Maakt je sociale of financiële situatie
het moeilijk om te studeren? Loop dan
zeker langs bij de sociale dienst van
UHasselt.

• een gratis fiets (tot uitputting
voorraad) tegen een waarborg van
70 euro
• 50% terugbetaald op je abonnement
voor het openbaar vervoer
• een campuspas voor slechts 20 euro
per jaar voor busverplaatsingen in
de regio Hasselt en Diepenbeek
• aangename, comfortabele
studentenkamers die ook nog
betaalbaar zijn (gemiddeld 300 euro
per maand)
• een taxidienst op zondagavond
van het station van Hasselt naar je
kotadres
• een laptop aan een scherpe prijs
• talloze sportfaciliteiten in de
omgeving van de campussen
• korting op je fitnessabonnement
of kortingen voor andere
sportactiviteiten
• 50% korting in het Cultuurcentrum
Hasselt

Sommige handboeken kun je meerdere
jaren gebruiken. Studenten die aan
bepaalde financiële voorwaarden vol-

meer info op
www.uhasselt.be/socialedienst
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN
UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrijven aan UHasselt. Ook voor andere zaken van de studentenadministratie ben je welkom in de Oude Gevangenis.
Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen op de diensten van studentenadministratie, studentenvoorzieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen gaan door op campus Diepenbeek in gebouw D.

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging
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VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDINGEN:

Wetenschappen
Biologie, Chemie, Fysica en
Wiskunde
Beatrix Engelen
beatrix.engelen@uhasselt.be
011 26 82 66
Informatica en Statistiek
Peter Vandoren
peter.vandoren@uhasselt.be
011 26 84 07
Studiebegeleiding
studiebegeleidingWET@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

www.uhasselt.be
www.facebook.com/uhasselt
@uhasselt
www.youtube.com/
UniversiteitHasselt
@universiteithasselt

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42
BE 3500 Hasselt
011 26 81 00

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding

PROEVEN VAN

UHA SSELT
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

MEELOOPDAGEN & PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

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

