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Studeren in Vlaanderen
Universiteit Hasselt

Steeds meer Nederlandse studenten vinden hun weg naar Vlaanderen. Ook de Universiteit
Hasselt zet haar deuren graag open voor gemotiveerde studenten van over de grens. De
UHasselt is een universiteit waar de afstand tussen studenten en professoren klein is. Een
creatief knooppunt in een web van grote en kleine bedrijven en organisaties. En dit alles op
slechts een half uur rijden van Maastricht!
De Universiteit Hasselt biedt kwaliteitsvol academisch
onderwijs. Als je hier afstudeert, trek je de wijde wereld
in met een hele reeks academische vaardigheden in je
rugzak. Maar – en dat is nu juist zo uniek – de UHasselt
gaat nog een stap verder. Zo ontwikkel je in de bachelor-

en masteropleidingen ‘lifelong employability skills’. Dat zijn
competenties die je na je studie een heel eind op weg helpen
om vlot je plek op de arbeidsmarkt te vinden. De nadruk
ligt dan op teamwork, problem solving en creativiteit, self
management en business & stakeholder awareness.

Opleidingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectuur
Interieurarchitectuur
Handelswetenschappen
Toegepaste economische wetenschappen
Master of management
Handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
Mobiliteitswetenschappen
Geneeskunde
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Industriële ingenieurswetenschappen: Chemie,
Biochemie, Elektromechanica, Energie, Bouwkunde,
Elektronica-ICT, Nucleaire Technologie,
Verpakkingstechnologie
• Wetenschappen (Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde)

De opleidingen Biomedische wetenschappen, Rechten,
Informatica en Statistiek worden georganiseerd door de
tUL. De transnationale Universiteit Limburg is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Voor meer informatie rond deze opleidingen
verwijzen we jullie door naar onze partneruniversiteit
Universiteit Maastricht.

Meer informatie over onze opleidingen kun je terugvinden
op www.uhasselt.be/studiekiezer.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Als je je wil inschrijven voor één van de bacheloropleidingen, dan moet je beschikken over een VWO-diploma.
Er zijn in België geen toelatingsexamens voor bacheloropleidingen, behalve voor de opleiding arts of tandarts. Deze
toelatingsexamens worden georganiseerd door de Vlaamse
overheid (www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen).
Om te kunnen beginnen aan een masteropleiding moet
je een bachelordiploma kunnen voorleggen. Toelating om
daadwerkelijk in te schrijven voor een masteropleiding krijg
je pas na een gunstige beoordeling van je aanvraagdossier. Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden,
vereist de universiteit dat je slaagt voor een schakel- of
voorbereidingsprogramma.
Meer informatie over inschrijven aan de UHasselt vind je
op www.uhasselt.be/inschrijven.

PRAKTISCH
STUDIEGELDEN
Nederlandse studenten betalen voor hun inschrijving
hetzelfde bedrag als Belgische studenten. Het studiegeld
wordt jaarlijks aangepast. Het studiegeld voor 2018-2019 is
nog niet vastgelegd. Voor het huidige academiejaar (20172018) bestaat het studiegeld uit een vast bedrag aangevuld
met een bedrag per opgenomen studiepunt. Indien je 60
studiepunten opneemt, betaal je in 2017-2018, 106,9 euro
als beursstudent, 480,10 euro als bijna-beursstudent en
906,10 euro als niet-beursstudent.
De kosten voor je cursusmateriaal zijn afhankelijk van je
opleiding en studiejaar. Eerstejaars moeten een budget
tussen 225 en 1000 euro voorzien. Sommige handboeken
kun je meerdere jaren gebruiken.

een periode van 11 maanden. De Universiteit Hasselt
beschikt over een eigen huisvestingsdienst. Die kun je
contacteren via +32 11 26 80 56.
Meer informatie op www.uhasselt.be/kamers.
ETEN EN DRINKEN
In het studentenrestaurant kun je terecht voor een
middagmaal, verse broodjes, dranken en snacks. Als je
betaalt met je studentenkaart, krijg je korting. In de buurt van
de campussen zijn er bovendien genoeg eethuisjes en cafés.

Meer informatie over studiegelden en studiekosten
vind je op www.uhasselt.be/studiegelden.

CULTUUR EN SPORT
Geïnteresseerd in cultuur? Dan zit je goed bij de Universiteit
Hasselt! Er worden regelmatig muzikale optredens,
tentoonstellingen, debatten, (gratis) filmpremières…
georganiseerd op de campussen.

STUDIEFINANCIERING
Als Nederlandse student kun je voor je studie aan
de UHasselt aanspraak maken op een Nederlandse
studielening.

Op de website www.uitinhasselt.be vind je dan weer een
uitgebreid overzicht van alle culturele activiteiten in Hasselt.
De stad beschikt met de Ethias Arena-Grenslandhallen over
het grootste evenementencomplex van de Benelux.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website
van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl

Ga je liever sporten? Via de sportkaart van Studentensport
Limburg (20 euro) geniet je van heel wat voordelen, zoals
gratis deelname aan het studenten programma, korting
bij initiaties, korting op toegangs-tickets voor externe
sportaccomodaties, tussenkomst op je fitnessabonnement...
Voor sommige andere sporten – schaatsen, squash,
muurklimmen – geniet je als student een verminderd tarief.

EEN KAMER (KOT) HUREN
Op zoek naar een kamer (een ‘kot’)? Dan heb je geluk,
want de kamers in de omgeving van de UHasselt-campussen
behoren tot de best ingerichte en goedkoopste in het land.
In het kamerbestand van de universiteit heb je de keuze
uit ongeveer 3.000 kamers. Huurprijzen schommelen
gemiddeld rond 275 euro per maand. Huren kun je voor

Neem eens een kijkje op www.uhasselt.be/sport voor
alle voordelen.

WAAROM DE UHASSELT?
-

Gezellig
Interactief onderwijs in kleine groepen
Korte onderwijsperiodes in het eerste bachelorjaar
Actieve studiebegeleiding
Lage studiekosten
Makkelijk een kamer te vinden
Goede bereikbaarheid
Met je UHasselt-diploma kun je ook terecht op de
Nederlandse arbeidsmarkt
- Actief studentenleven

MAKKELIJK TE BEREIKEN…
Onze campussen in Hasselt en Diepenbeek zijn makkelijk
te bereiken:
CAMPUS HASSELT (MARTELARENLAAN)
- Ligt op 2 minuutjes wandelen van het tussenstation voor
streek- en stadsbussen die vertrekken van het station van
Hasselt.
- Dichtbij kun je ook parkeren (zowel boven- als ondergronds).
CAMPUS DIEPENBEEK (AGORALAAN)
- Elk kwartier kun je vanuit campus Hasselt een bus naar
campus Diepenbeek nemen – en terug. De lijn Maastricht-Hasselt loopt overigens over campus Diepenbeek.
- Hasselt en Diepenbeek zijn met elkaar verbonden door
een veilig fietsroutenetwerk. Je kunt ook een fiets huren
en de universiteit stelt speciale fietssloten ter beschikking.
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…OP EEN VOORDELIGE MANIER
- Via een campuspas van 20 euro kun je een heel academiejaar de bus nemen in en tussen regio Hasselt en Diepenbeek.
- Op zondagavond brengt de universiteitstaxi je om 22.10
uur van het station Hasselt naar je kamer. Een taxiticket
kost 1 euro.
- Het huren van een fiets is gratis. Er wordt een waarborg
van 70 euro gevraagd.

INFODAGEN
• WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018
MASTERBEURS

• ZATERDAG 10 MAART 2018
BACHELORBEURS

• ZATERDAG 21 APRIL 2018
Kom zeker met ons kennismaken.

Je kunt veel vertellen over het studentenleven aan de UHasselt, maar eigenlijk
moet je er zelf van proeven. Neem alvast
een kijkje op onze Facebookpagina!

www.uhasselt.be/infodagen

www.facebook.com/uhasselt

BACHELORBEURS

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

