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DE FEB EN DE BEDRIJFSWERELD : 
EEN PRODUCTIEVE SAMENWERKING

Verdeeld over vijf academische bacheloropleidingen, zeven 

masteropleidingen en twee master-na-masteropleidingen studeren 

er meer dan 6.500 studenten aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde (FEB) van Universiteit Gent. Jaarlijks studeert één vijfde 

van alle UGent-alumni – of zo’n 1.300 studenten – af aan de FEB. 

Om het onderwijs binnen de faculteit naar een hoger niveau 

te tillen, streeft de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

naar een sterke samenwerking met bedrijven en alumni. 

Daarbij zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.

Ben je vragende partij voor zo’n samenwerking? 

Neem dan contact op met de FEB communicatiedienst via 

communicatie.feb@ugent.be en stel jouw ideeën voor. 

Zij brengen je in contact met de juiste speler binnen de faculteit. 

Let op: een voorstel tot samenwerking leidt niet automatisch tot een 

feitelijke samenwerking. Er dient een fit te zijn tussen beide partijen.

AACSB-accreditatie
De faculteit Economie en Bedrijfskunde 
is lid van het Business Education 
Alliance-lerend netwerk voor 
internationale business schools. Samen 
streven we naar kwaliteitsvol onderwijs 
in economie en bedrijfseconomie 
door kennis, goede praktijken en 
toekomstvisies te delen met elkaar.
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Een masterproef is een werkstuk waarin één concreet 
bedrijfseconomisch of bestuurskundig vraagstuk 
wetenschappelijk wordt onderzocht. 
De student verzamelt of gebruikt data van het bedrijf om 
het onderzoeksprobleem te analyseren met behulp van 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Hierbij worden de 
academische competenties van een student beoordeeld.
Jouw bedrijf kan een onderzoek laten uitvoeren door een 
masterstudent in het kader van de masterproef of jouw 
bedrijf kan bedrijfsdata beschikbaar stellen voor een 
masterproefonderwerp van de faculteit. Voorbeelden van 
masterproeven zijn:

 →Beslissingscalculaties maken om zo te beslissen of een taak/
product intern of extern wordt uitgevoerd.
 →Het gebruiken van project data van een nucleaire site voor 
het ontwikkelen van een project management methodologie.

Een student werkt gemiddeld één (Economics, Business 
Economics, Handelswetenschappen en Bestuurskunde en 
publiek management) tot twee jaar (Business Engineering) 
aan een masterproef. 

 OM IN SEPTEMBER EEN 

 STUDENT TE LATEN STARTEN 

 AAN DE MASTERPROEF, 

 MAIL JE JOUW VOORSTEL 

 TEN LAATSTE IN MEI DOOR. 

Tijdens een stage werkt de student aan afgebakende 
stageopdrachten die op voorhand in onderling 
overleg werden afgesproken en goedgekeurd. Hierbij stelt 
jouw bedrijf een stagementor aan die de nodige inhoudelijke 
begeleiding biedt, en de nodige ervaring en kennis heeft 
binnen de thema’s waarover de stage handelt. Daarnaast 
voorziet de faculteit ook een contactpersoon binnen de 
dienst stagecoördinatie die de stage mee opvolgt. De 
professionele competenties van de student worden 
geëvalueerd tijdens de stage.

Binnen de opleiding Handelswetenschappen en de opleiding 
Bestuurskunde en publiek management is een stage verplicht. 
Bij de andere opleidingen is een stage op te nemen als 
keuzevak in de masteropleiding. 
Meer informatie over de stages per opleiding vind je op 
http://ugent.be/eb/nl/diensten/stages 
Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 → Het evalueren van rekrutingsprocessen. 
 → Het opstellen van een Customer Journey Map. 
 → Het uitvoeren van beleidsanalyses. 
 → Modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. 
 → Functionele analyses uitvoeren met UML, ERP, SOA. 
 → Voorbereiden van fiscale adviesverlening en optimalisatie, 
aangiftes BTW, PB en VenB. 
 → Analyse van social media data en webdata en op basis 
hiervan conclusies en aanbevelingen formuleren. 
 → Het analyseren van een concreet investeringsproject. 
 → Het waarderen van ondernemingen aan de hand van 
verschillende waarderingsmethoden. 
 →... 

 BESPREEK JE GRAAG VERDERE 

 SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN 

 INZAKE STAGES, NEEM 

 DAN CONTACT OP MET 

 STAGE.EB@UGENT.BE. 

WAT IS MOGELIJK?

MASTERPROEFONDERWERPEN
WAT IS MOGELIJK?

STAGES
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Elke opleiding heeft zijn eigen opleidingscommissie. 
De faculteit Economie en Bedrijfskunde telt tien 
opleidingscommissies:

 → opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management
 →opleidingscommissie Economische Wetenschappen
 →opleidingscommissie Handelswetenschappen
 →opleidingscommissie Toegepaste Economische Wetenschappen
 →opleidingscommissie Handelsingenieur
 →opleidingscommissie Master Algemene Economie
 →opleidingscommissie Master Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
 →opleidingscommissie Master Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
 →opleidingscommissie Master Banking and Finance
 →opleidingscommissie Master Data Science for Business

Praktijkexperts zijn een grote bron van inspiratie voor de 
studenten. Heb je relevante professionele ervaringen rond een 
specifiek academisch onderwerp? 

 KOM JOUW VERHAAL VERTELLEN 

 VOOR DE STUDENTEN. 

In een gastcollege komt een goed onderbouwd topic of case 
aan bod. De inhoud van een gastcollege is leerstof voor de 
studenten.

Onze opleidingen werken ook graag met bedrijven samen rond 
het organiseren van praktijkgerichte groepswerken. In deze 
groepswerken lossen studenten bedrijfsrealistische problemen 
op. Deze gastcolleges en groepswerken zijn een goede eerste 
kennismaking met het werkveld.
De inhoud van het gastcollege of groepswerk wordt verder 
afgestemd met de betrokken lesgever en moet een duidelijke 
meerwaarde zijn voor de opleiding van de student.

 WIJ ZOEKEN BINNEN DE FACULTEIT 

 NAAR EEN GESCHIKT VAK DAT 

 AANSLUIT OP JOUW EXPERTISE. 

Elke opleidingscommissie komt een viertal keer per 
jaar samen om organisatorische afspraken te maken, 
administratie af te handelen, de inhouden van de opleiding 
te bespreken, actieplannen vast te leggen, de kwaliteit van 
de opleiding te bespreken. Alumni en het werkveld zijn een 
essentieel onderdeel van deze commissie. Deze input is 
waardevol voor de kwaliteit van de opleiding.

Alumni worden op een specifieke moment in het jaar door 
een opleidingscommissie uitgenodigd om de kwaliteit van 
de opleiding te bespreken. Tijdens dit jaarlijks moment 
worden alle alumnigerelateerde agendapunten besproken. 
Deze agendapunten worden op voorhand gedeeld en er 
kan digitaal aan deze vergadering deel genomen worden.

WAT IS MOGELIJK?

GASTCOLLEGES
WAT IS MOGELIJK?

OPLEIDINGSCOMMISSIES
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Treed in contact met masterstudenten, PhD’s en alumni van 
onze faculteit (en bij uitbreiding van de hele Universiteit Gent) 
via het UGent Career Center. Via dit online loopbaanplatform 
kan je gratis vacatures verspreiden en een bedrijfsprofiel 
aanmaken om jouw organisatie in de kijker te zetten. 
Het UGent Career Center aanvaardt uitsluitend vacatures op 
masterniveau. 

 MEER INFORMATIE OP 

 WWW.UGENT.BE/CAREERCENTER 

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een langdurige 
samenwerking met Randstad Young Talents. Elke dinsdag is er 
een Randstad Young Talents-medewerker aanwezig op campus 
Tweekerken om studenten te adviseren bij de zoektocht naar een 
studierelevante bijbaan of startersjob.

Studierelevante bijbanen zijn studentenjobs die aansluiten bij de 
opleiding van de student.

 CONTACTEER 

 YOUNGTALENTS_GENT@RANDSTAD.BE   

 VOOR MEER INFORMATIE OVER HET 

 AANBIEDEN VAN STUDIERELEVANTE 

 BIJBANEN AAN ONZE FEB STUDENTEN.  

WAT IS MOGELIJK?

RANDSTAD YOUNG TALENTS
WAT IS MOGELIJK?

VACATUREPLATFORM

UGENT CAREER CENTER
Op een eenvoudige manier in contact komen met 
master studenten, PhD’s en alumni van de UGent?

Zet jouw bedrijf in de kijker en publiceer gratis je vacatures 
in het UGent Career Center!

ugent.be/careercenter

OP ZOEK NAAR

UGENT-TALENT?

Advertentie_CareerCenter [176x240].indd   1 4/03/20   12:43

randstadyoungtalents.be

wil je je toekomst
een boost geven?

ga dan naar

toekomst.pdf   1   22/08/17   15:56
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Onze studentenvereniging de Vlaamse Economische Kring 
(VEK), organiseert jaarlijks meerdere bedrijfspresentaties, 
workshops waarin presentatie- of sollicitatietechnieken 
worden aangeleerd, en een grote jobbeurs in het ICC te Gent 
waarop meer dan 2.000 laatstejaarsstudenten aanwezig zijn. 
Onze faculteit steunt deze initiatieven voor de volle 100% 
en wij zorgen ervoor dat alle laatstejaarsstudenten de kans 
hebben om de jobbeurs te bezoeken. 

 CONTACTEER 

 VEK.RECRUITMENT@UGENT.BE 

 VOOR MEER INFORMATIE. 

WAT IS MOGELIJK?

STUDENTENVERENIGING VEK

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde brengt drie keer per 
academiejaar (nl. in september, januari en mei) een magazine 
uit met artikels over de economische actualiteit, interviews met 
top-alumni, nieuws over de faculteit, etc. Het magazine heeft een 
oplage van 5.000 stuks/jaar en wordt gestuurd naar alle pas-
afgestudeerden (tot 1 jaar na afstuderen), alle betalende alumnileden, 
alle alumni waarmee de faculteit een samenwerking heeft, alle 
proclamatiewinnaars, alumni die CEO zijn, alumni met een eigen 
onderneming, alumni met een politieke carrière of een hoog profiel in 
de publieke sector, en alle facultaire medewerkers.

WAT IS MOGELIJK?

ADVERTEREN IN FACULTAIR MAGAZINE
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Interview met 
Tiesj Benoot
Profwielrenner 
én FEB-student

ONDERWIJS
Bestuurskunde en Publiek 

Management

FEB ALUMNI
Voseko wordt ‘FEB alumni’
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Alumnus Tim Brys roeit 
zich een weg naar de 
Olympische Spelen 2020

ONDERWIJS
Internationale 

FEB-studenten getuigen

ALUMNA BEDRIJFSECONOMIE 
Phaedra Lybaert, 
zaakvoerster O’yo
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Alumna Judy Favril 
heeft een business 
in gezonde sapjes

ONDERWIJS
Engelstalige master 

Economics

ALUMNUS VAN HET JAAR
Marc Michils van 

Kom Op Tegen Kanker
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FEB alumni 
aan het woord over 
hun studiekeuze

DUURZAAMHEID
Slow traveling aan de FEB

ACHTER DE SCHERMEN 
van de FEB-proclamaties 2019
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Recy-call 
strijdt tegen 
e-waste

ONDERWIJS
Educatieve master

ALUMNUS VAN HET JAAR
Peter Van Overstraeten 

AB-InBev
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Korneel Warlop 
  van Barry Callebaut 
“Denk een stap verder dan je concurrent.”

FEB-ONDERZOEK
Bieke Henkens over AI

FEEDBACK 
aan de FEB

 ADVERTEREN 

Gepersonaliseerde advertentie in magazine 
(1/1 pg. binnenkaft) → € 350
Gepersonaliseerde advertentie in magazine 
(1/1 pg. backcover) → € 500
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Het is een jarenlange traditie dat ondernemingen en 
vakorganisaties op de plechtige proclamaties van de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde prijzen uitreiken aan 
verdienstelijke studenten. Niet alleen waardeert de facultaire 
gemeenschap dit gebaar ten zeerste, voor de gelauwerde 
student betekent een prijs een hele eer. De prijzen zijn 
een teken van waardering van het bedrijfsleven voor de 
opleidingen en de studieresultaten van onze studenten.

Hieronder kan je drie uitgewerkte partnership bundels 
vinden. Steeds inbegrepen is een geldprijs t.w.v. 200 euro (of 
2x 200 euro), die een vertegenwoordiger van jouw bedrijf 

overhandigt aan de laureaat tijdens de plechtige proclamatie. 
De naam van jouw organisatie komt ook op de uitnodiging en 
jouw bedrijfslogo wordt vermeld in het facultair magazine. 
We bezorgen je tevens een groepsfoto en een foto van de 
prijsuitreiking die je vrij kan gebruiken in jouw interne of 
externe communicatiekanalen.

Bijkomende opties zijn een elektronische mailing naar alle 
huidige laatstejaarsstudenten (2.000 bestemmelingen) en 
een gepersonaliseerde advertentie in het facultair alumni 
magazine (1/1 pg. binnenkaft). →

WAT IS MOGELIJK?

PARTNERSHIPS PROCLAMATIES

Partner
€ 250

Extended Partner
€ 375

Exclusive Partner
€ 1.350*

Geldprijs verdienstelijke student t.w.v. 200 eur t.w.v. 200 eur t.w.v. 2x 200 eur

Vermelding op uitnodiging plechtige proclamaties X X X

Vermelding logo in magazine X X X

Roll-up banners tijdens plechtige proclamatie X

Gepersonaliseerde advertentie in magazine (1/1 pg. binnenkaft) 
of in briefzending (max. A4) 

X

Groepsfoto en foto van prijsuitreiking voor externe communicatie X X X

Mailing naar alle laatstejaarsstudenten (2.000) 1 2

* Beperkt tot 3 organisaties per academiejaar

 CONTACTEER COMMUNICATIE.FEB@UGENT.BE 

 OM PARTNER TE WORDEN OF OM 

 INDIVIDUELE ACTIES TE BESPREKEN. 
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nota’s
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VOLG DE FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE
www.ugent.be/eb 
www.facebook.com/UGentFEB 
www.linkedin.com/company/faculty-of-economics-and-business-
administration-ghent-university-/
@UGentFEB

CONTACT
Richt jouw specifieke vraag tot communicatie.feb@ugent.be

Communicatie & PR,  
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent


