
 

Meevolglessen Mobiliteitswetenschappen  
 
Beste toekomstige student 
Je toont interesse in een meelooples van Mobiliteitswetenschappen 2021. Hiervoor kan je een 
les kiezen uit het schema onderaan. 
De lessen aan de Universiteit Hasselt worden gegeven onder de vorm van een hoorcollege 
(een professor of assistent geeft een theoretische les) of een werkzitting (practicum/oefenles). 
Je kan een korte beschrijving van het opleidingsonderdeel terugvinden in de online studiegids: 
http://www.uhasselt.be/Studiegids. 

- Kies ‘bachelor in de mobiliteitswetenschappen’ 
- Klik op het modeltraject van het betreffende jaar 
- Klik op het betreffende opleidingsonderdeel 
- Klik op het plus-teken en daar vind je meer informatie 

Momenteel verlopen de lessen online. Wij zullen dit schema aanpassen, van zodra er meer 
zicht is op de covid-maatregelen die voor april en mei van toepassing zijn.  
 
Wij hebben vooral getracht lessen aan te bieden die buiten de reguliere schooluren vallen. 
Moesten jullie toch ergens op een ander moment in de mogelijkheid zijn om een les te volgen 
overdag (bijvoorbeeld een pedagogische studiedag), aarzel dan zeker niet ons te contacteren 
of neem een kijkje online op de homepagina van de Uhasselt.  

è info voor studenten en doctorandi 
è lessenroosters (DYN) 
è faculteit: school voor mobiliteitswetenschappen 
è richting: 1ste bachelor of 2de bachelor 

(of via https://uhintra03.uhasselt.be/uurroosters)  
 

ONLINE : De online link verkrijg je na inschrijving.  
 
Dinsdag - 16/03/2021 1ste  bachelor 
https://eu.bbcollab.com/guest/3e80f540dcdb45d58a0af09b682560da 

15:30 - 

17:30 

Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 
Hoorcollege,	VELD 
Prof.	dr.	ir.	arch.	DEVISCH	Oswald	
Stedenbouw	2	(2B	AR)	Ruimtelijke	Ontwikkeling	1	(1B	Mob	+	Schakel)	DEVISCH	Oswald	(Hoorcollege)	
OFF	campus	online	(VELD) 

 
Dinsdag - 16/03/2021  2de bachelor 

17:00 - 

20:00 

Verkeerstechnisch ontwerp (3655) 
Hoorcollege 
Prof.	dr.	ir.	PIRDAVANI	Ali	
4049	-	Infrastructuur	1	-	Deel:	wegenbouw	(2ba	BK+VP	bouw)	3655	-	Verkeerstechnisch	ontwerp	(2ba	
MOB)	PIRDAVANI	Ali	OFF-campus	-	recorded	(Hoorcollege)	* 

 
Woensdag - 31/03/2021 2de bachelor 

13:00 - 

14:30 

Natuurkunde en mobiliteit (3775) 
Werkzitting 
Prof.	dr.	MANCA	Jean	
OFF	campus	online 



 

 
Dinsdag - 30/03/2021 

17:00 - 

20:00 

Verkeerstechnisch ontwerp (3655) 
Hoorcollege 
Prof.	dr.	ir.	PIRDAVANI	Ali	
4049	-	Infrastructuur	1	-	Deel:	wegenbouw	(2ba	BK+VP	bouw)	3655	-	Verkeerstechnisch	ontwerp	(2ba	
MOB)	PIRDAVANI	Ali	OFF-campus	-	recorded	(Hoorcollege)	* 

 
Donderdag - 1/04/2021  1ste  bachelor 

15:00 - 

16:30 

Actuele visies op mobiliteit 1 (4186) 
Hoorcollege 
Mevrouw	CREEMERS	Lieve	
OFF	campus	online 

 
Maandag - 19/04/2021 2de bachelor 

15:00 - 

16:30 

Verkeerskundig onderzoek (3658) 
Hoorcollege 
dr.	CUENEN	Ariane	
OFF	campus	online 

 
Donderdag - 29/04/2021   1ste  bachelor SEMINARIE GEBRACHT DOOR DE STUDENTEN MOB 

15:00 - 

16:30 

Actuele visies op mobiliteit 1 (4186) 
Hoorcollege 
Mevrouw	CREEMERS	Lieve	
OFF	campus	online 

 
Dinsdag - 11/05/2021   1ste  bachelor 

15:00 - 

17:00 

Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 
Hoorcollege,	OG-Aud1 
Prof.	dr.	ir.	arch.	DEVISCH	Oswald	
Stedenbouw	2	(2B	AR)	Ruimtelijke	Ontwikkeling	1	(1B	Mob	+	Schakel)	OG-Aud1	(Oude	Gevangenis	
Hasselt)	DEVISCH	Oswald	(Hoorcollege) 

Dinsdag - 11/05/2021  2de bachelor 

17:00 - 

20:00 

Verkeerstechnisch ontwerp (3655) 
Hoorcollege 
Prof.	dr.	ir.	PIRDAVANI	Ali	
4049	-	Infrastructuur	1	-	Deel:	wegenbouw	(2ba	BK+VP	bouw)	3655	-	Verkeerstechnisch	ontwerp	(2ba	
MOB)	PIRDAVANI	Ali	OFF-campus	-	recorded	(Hoorcollege)	* 

 
è Kijk zeker de lessenroosters nog eens na op eventuele wijzigingen van de uurroosters. 

www.uhasselt.be 
info voor studenten en doctorandi 
lessenroosters (DYN) 
faculteit: school voor mobiliteitswetenschappen 
richting: 1ste bachelor of 2de bachelor 
 
(of via https://uhintra03.uhasselt.be/uurroosters)  
 
GEEF RICHTING AAN JOUW TOEKOMST! SUCCES EN TOT DAN!  
 
 
Xxx 
Team Mobiliteitswetenschappen!  


