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EEN SCHAKELPROGRAMMA
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Heb je een professionele bachelor en overweeg je om
verder te studeren aan de faculteit Economie en

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.

Bedrijfskunde van de Universiteit Gent? Houders van
bepaalde diploma’s kunnen via een schakelprogramma en
een masterjaar een (bedrijfs)economisch of bestuurskundig
masterdiploma behalen. Het schakelprogramma bundelt
de belangrijkste vakken van de drie bachelorjaren.
Academische competenties komen er uitgebreid aan bod.

Inhoudstafel

Colofon
De voorgestelde programma’s zijn nog steeds onderhevig aan
wijzigingen. De brochure wordt jaarlijks herzien.
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KAN JE VOLGEN AAN DE FACULTEIT
ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE?
→

Bestuurskunde en Publiek Management

→

Business Economics

→

Economics

→

Handelswetenschappen

→

Educatieve master in economie

Verantwoordelijke uitgever
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Lies Vermeesch
Campus Tweekerken
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent
Fotografie | beeldbank.ugent.be
Ontwerp | Marc Popelier - www.cluster-graphics.be

Alle schakelprogramma’s worden aangeboden in het Nederlands.
De daaropvolgende masteropleidingen van Business Economics en Economics zijn in het Engels.
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BESTUURSKUNDE EN
PUBLIEK MANAGEMENT
WAT HOUDT DE
OPLEIDING IN?
De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt
polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector
een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding steunt
op een juiste dosering van wetenschappelijke kennis en
praktische vaardigheden. Correct omspringen met juridische
regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen,
inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profit-instellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de
opleiding aan bod komen.

OPBOUW VAN
DE OPLEIDING
De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie
en praktijk. In het schakelprogramma krijg je naast basis- en
inleidende bestuurs- en economische vakken, ook een grondig
wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde
en overheidsmanagement. Je leert bestuurskundige vraagstukken analyseren met het oog op verbetering van organisatieprocessen. Hiervoor hanteer je beheers-, beleids- en
financiële informatie van de verschillende overheidsniveaus
op kritische wijze. Een modern bestuur is een samenspel met
verschillende actoren: werken met politici, met belangheb-

4

benden en burgers, met managers, met toezichthouders en
auditors. Daarnaast raak je vertrouwd met de praktische kant
van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profit-organisaties.
Hierbij komen onder meer aan bod: hoe en waarom dergelijke
organisaties ontstaan, hoe ze gefinancierd worden, hoe ze
zich administratief organiseren, hoe ze diensten produceren
en verstrekken aan de maatschappij, hoe ze omgaan met
personeel en hoe het management al die activiteiten stuurt
en coördineert. Daarnaast ontwikkel je ook wetenschappelijke competenties, zoals het analyseren van problemen,
het opzetten van een eigen onderzoek, het motiveren van
medewerkers, het efficiënt communiceren en rapporteren van
beleidsnota’s en eigen onderzoeksresultaten …
In de masteropleiding verdiep je jezelf in belangrijke domeinen voor een manager van een publieke of social profit
organisatie. Je bestudeert het vierdimensionaal model van
HRM om een performant en geïntegreerde aanpak van het
menselijk kapitaal in je organisatie te bewerkstelligen. Je
verkrijgt inzicht in de voorziening en aanwending van de
financiële middelen, de instrumenten ter controle en verantwoording hiervan (begroting, boekhouding en audit) en
over welke analysetechnieken je beschikt om de cijfers te interpreteren. Daarnaast leer je de belangrijkste management
theoriëen, denk- en analysekaders en hoe je deze toepast
op publieke organisaties. Complexe sturingsverhoudingen
tussen overheid en markt, overheid en middenveld en tussen
overheden onderling kan je inventariseren en analyseren. Dit
doe je op concrete beleidsdomeinen zoals voedselveiligheid,
elektriciteit, grote infrastructuurprojecten, welzijnsbeleid, …
Al deze activiteiten leer je plaatsen in een internationaal

vergelijkend perspectief. Je ontdekt de mogelijkheden en
gevolgen van ICT binnen overheden (eGovernement) en leert
de relatie tussen burger en bestuur begrijpen door instrumenten als referenda, ombudsfuncties en openbaarheid van
bestuur gericht te hanteren. Tot slot perfectioneer je jouw
onderzoekscompetenties met de masterproef. Die peilt naar
het vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te
passen in een onderzoeksgedreven uitwerking.
Via keuzevakken verdiep je jezelf in een ruim gamma aan
invalshoeken, zoals bestuursvragen, internationaal bestuur,
performance management, veiligheid, ICT, communicatie,
welzijn en social profit.

Toelatingsvoorwaarden tot het

IN WELK SOORT JOB
KOM JE TERECHT?
Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds
meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die
een open kijk en ruime inzichten combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan
75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden,
overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen,
onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven,
welzijns- en culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator
bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van
een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal
bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leerkracht, interne
of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties,
medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector
waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de
slag in een revisoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...
Wil je als leerkracht aan de slag in het onderwijs?
Volg dan de educatieve master in economie (zie pg. 22).

schakelprogramma Bestuurskunde
en Publiek Management
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Bachelor in het sociaal werk
Bachelor in de toegepaste psychologie
Bachelor in de orthopedagogie
Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
Bachelor in de netwerkeconomie
Bachelor in het communicatiemanagement
Bachelor in het bedrijfsmanagement
Bachelor of International Business management
Bachelor of Business Management
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SCHAKELPROGRAMMA

MASTERPROGRAMMA

BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK

BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK

MANAGEMENT

→ 63 SP

Inleiding bestuurskunde
Beleidskunde
Publiek management [en]
Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen
Onderzoeksmethoden kwalitatief
Onderzoeksmethodologie
Inleiding micro-economie
Publieke economie
Inleiding tot accounting voor not-for-profit en publieke sector
Publieke financiën
Seminarie bestuursniveau: centrale besturen
Lokale besturen
Nonprofit management

MANAGEMENT
6
6
5
4
5
6
3
3
5
5
5
5
5

BUSINESS ECONOMICS

→ 60 SP

ALGEMENE VAKKEN
Human Resource management in overheidsorganisaties [en]
Financieel management in de publieke sector
Strategisch management en beleid
Publieke governance [en]
Vergelijkende bestuurskunde en publiek management [en]
Burger en bestuur
Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en
bestuurskunde
Overheidsinformatisering
KEUZEVAKKEN

WAT HOUDT DE OPLEIDING IN?
35
5
5
5
4
4
4
3
5
10

Opleidingsspecifieke keuzevakken
Accounting en auditing in de publieke en social profitsector
Veranderingsmanagement [en]
Beleidsevaluatie
Internationale economische instellingen
Structuur en werking van de Amerikaanse economie
Bestuurlijke ethiek
Bestuur en management van veiligheid [en]
Seminarie beleidsdomein veiligheid
Overheidsmarketing en externe communicatie
Seminarie beleidsdomein welzijn
Seminarie beleidsdomein publiek management van migratie

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Algemene keuzevakken
Toegepast human resource management [en]
Europese economische integratie [en]
Politicologie II: capita selecta
Het ontwerpen van diensten
Implementatie van diensten

5
5
6
6
6

MASTERPROEF

15

Het programma van Business Economics is gericht naar studenten die geïnteresseerd zijn in de zakenwereld. Het bereidt
hen voor op een breed takenpakket in de financiële, industriële
of dienstensector waarin bedrijven en non-profitorganisaties
opereren. Studenten maken kennis met de belangrijkste functionele aspecten van de bedrijfswereld. Hoe run je een bedrijf?
Hoe financier je het? Hoe regel je de administratie? Hoe produceer je goederen en diensten? Hoe stuur je personeel aan? Bij
Business Economics ligt de nadruk op de binnenkant van het
bedrijf en zijn werking.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
De masteropleiding Business Economics is modulair opgebouwd. Je krijgt niet langer les volgens het klassieke
semestersysteem. Voortaan zijn jouw opleidingsonderdelen
gebundeld in vier modulaire blokken van elk zes lesweken. Per
blok heb je slechts twee vakken wat jou toelaat om de leerstof
meer gefocust en diepgaand te verwerken. De lesmethoden
zijn uitdagend: case studies, groepswerken, discussie panels, hoorcolleges, business games, etc. Op het eind van elk
modulair blok heb je examens van de twee afgelopen vakken.
Gedurende een modulair blok krijg je ook tussentijdse testen
en (groeps)werken. Daardoor heb je geen examens meer in
januari of juni. In het tweede semester krijg je een praktijkgericht vak dat aansluit bij jouw afstudeerrichting en waarin je
kennismaakt met het werkveld. Je krijgt voldoende tijd in het
programma om te werken aan jouw masterproef.

In het programma van Business Economics zijn er drie afstudeerrichtingen die je curriculum vorm geven, afhankelijk van
je eigen interesses.
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ACCOUNTANCY, de eerste afstudeerrichting, bestudeert het
proces van financiële rapportering binnen het bedrijf. Aan de
ene kant is die financiële verslaggeving bedoeld om investeerders, aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers en de
overheid te informeren over de prestaties van de organisatie.
Belangrijke aspecten zijn de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de organisatie. Die informatie wordt via de jaarrekening openbaar gemaakt. Aan de andere kant biedt financiële
verslaggeving het management onmisbare informatie om
accurate beleidsbeslissingen te nemen. Dit bestudeer je in het
vak ‘Beheerscontrole’. Andere opleidingsonderdelen focussen
zich meer op financiële rapportering op basis van internationale standaarden (IAS/IFRS) en de betrouwbaarheid (auditing)
van die verslaggeving. Tot slot is er binnen de optie Accountancy
specifieke aandacht voor wetenschappelijk onderzoek binnen
dit vakgebied. Doelgerichte sessies behandelen de wetenschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de job. Diverse
vakken vertrekken vanuit een probleemgestuurde methodiek
waarin studenten specifieke cases uitwerken in kleine groepen.
CORPORATE FINANCE bestudeert de manier waarop bedrijfsactiviteiten worden gefinancierd. De verschillende financiële
instrumenten hebben elk hun eigen kenmerken, voor- en nadelen. Voor een bedrijf is het een uitdaging om de optimale mix
aan financieringsmethoden te vinden. Ze moeten voldoende
flexibel, maar kostenefficiënt blijven. Deze mix wordt ook vertaald naar het jaarlijks bedrijfsrapport. In de context van een
toenemend aantal fusies en overnames leer je bedrijven naar
waarde te schatten en hoe je risico’s moet beperken. Tot slot
focust Corporate Finance zich ook op onderzoeksmethodologie.
Seminaries besteden aandacht aan de praktische toepassingen
binnen het vakgebied.
De afstudeerrichting MARKETING legt de klemtoon op marktonderzoek. Je leert beoordelen of bestaand marktonderzoek
correct is uitgevoerd en leert je eigen onderzoek opzetten
en selecteert nauwkeurig de juiste methoden en technieken.
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Een andere pijler van het vakgebied Marketing focust zich op
consumentengedrag en de impact daarvan op het bedrijf. Ook
marketingcommunicatie, merkbeleid en reclame krijgen de
nodige aandacht in de opleiding. Veel commerciële processen
hebben namelijk een invloed op de transacties tussen organisaties. Veel bedrijven zijn ook actief op de internationale markt
door globalisering. Daarom wordt de internationale markt, de
strategie en bijhorende marketing van internationale bedrijven grondig bestudeerd. Dankzij begeleide sessies leer je de
theorie toepassen in de praktijk.

Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden Business Economics terecht komen: bedrijfsrevisor (auditor), kostprijsexpert
(controller), financieel directeur, financieel consultant (beursintroducties, overnames van bedrijven), marketingmanager en
marktonderzoeker.

→ 58 SP

BUSINESS ECONOMICS
Alle vakken worden in het Engels gegeven.

Wiskunde I(A)
Wiskunde I(B)
Statistiek I(A)
Statistiek I(B)
Wiskunde II (A)
Financiële wiskunde A
Statistiek II
Micro-economie
Organisatietheorie [en]
Bedrijfsfinanciering [en]
Onderzoeksmethoden II
Productie- en logistiek beleid [en]
Informatiesystemen

IN WELK SOORT JOB
KOM JE TERECHT?
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ECONOMICS

MASTERPROGRAMMA

Wil je als leerkracht aan de slag in het onderwijs?
Volg dan de educatieve master in economie (zie pg. 22).

Het schakelprogramma Business Economics zorgt ervoor dat
je bedrijfseconomische kennis opdoet op een academisch
niveau. Het werkt de lacunes weg die bestaan tussen je
professionele bacheloropleiding en het masterprogramma
Business Economics.

We vinden afgestudeerden Business Economics terug in alle
mogelijke functies binnen het bedrijfsleven en in het onderwijs. De meesten starten hun loopbaan in het verlengde van
de gekozen specialisatie. Bijvoorbeeld een master Business
Economics met specialisatie Accountancy start bij een internationaal revisorenkantoor, waar de afgestudeerde in een
team beoordeelt of de jaarrekening van grote bedrijven een
betrouwbaar beeld geeft van de werkelijkheid. Na enkele jaren
krijgt men stilaan grotere verantwoordelijkheden binnen het
kantoor of maakt men de overstap naar een functie als interne
auditor of controller (kostprijsexpert), om daarna door te
groeien naar de functie van financieel directeur binnen een bedrijf. Een master Business Economics, Corporate Finance start
binnen de bank- of financiële consultingwereld, helpt bedrijven bij het realiseren van hun overnameplannen (al of niet met
een beursintroductie), en groeit daarna misschien door naar
bankdirecteur. Een master Business Economics Marketing start
als ‘brand manager’ of ‘product manager’, begeleidt bedrijven
bij het uittekenen van een verkoopbeleid en maakt daarna
de overstap naar marketing manager bij een bedrijf. Vele
afgestudeerden groeien op termijn dus door naar algemene
managementfuncties.

SCHAKELPROGRAMMA BUSINESS

Toelatingsvoorwaarden
tot het schakelprogramma

4
4
4
3
3
3
4
6
4
6
6
4
7

ALGEMENE VAKKEN
Strategic Management
VAKKEN GERELATEERD AAN AFSTUDEERRICHTING

6
6
33

Accountancy
Audit
Management Control
International Financial Reporting Standards
Research Methods in Accounting
Consolidation
International Standards on Auditing
Accounting in Practice

6
6
6
6
3
3
3

Corporate finance
Research Methods in Corporate Finance
Valuation and Financial Risk Management
Advanced Corporate Finance
Advanced Financial Statement Analysis
Cases in Corporate Finance
Corporate Finance in Practice

6
6
6
6
3
6

Marketing
Consumer Behaviour
Market Research Methods
Business and International Marketing
Marketing Communication
Business Development and Strategic Selling
Digital Marketing
Marketing in Practice

6
6
6
6
3
3
3

KEUZEVAK
Selecteer één keuzevak van 6 studiepunten of meerdere
keuzevakken met een totaal van 6 studiepunten uit een lijst.
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MASTERPROEF

15

van Business Economics
··
··
··
··

Bachelor in het bedrijfsmanagement
Bachelor in de netwerkeconomie
Bachelor of International Business management
Bachelor of Business Management
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ECONOMICS
WAT HOUDT DE
OPLEIDING IN?

OPBOUW VAN
DE OPLEIDING

De master in Economics is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische
actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland.
De masteropleiding reikt jou een gevorderd inzicht aan in
economische theorieën, modellen en technieken dat je kan
gebruiken voor het analyseren en evalueren van complexe
maatschappelijke vraagstukken m.b.t. de interacties en gedragingen tussen economische actoren. In essentie bestudeert
de opleiding Economics hoe die actoren economische keuzes
maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren
en beleggen, invoeren, uitvoeren …) , wat de gevolgen daarvan
zijn voor de samenleving en hoe problemen in dat verband
het best worden opgelost. In functie hiervan leer je hoe je een
wetenschappelijk onderzoek opzet en gebruik je de resultaten
om beleidsaanbevelingen te formuleren. De topics die aan
bod komen in de opleiding zijn maatschappelijk zeer relevant:
economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en
werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid,
belastingen en overheidsschuld, internationale economische
relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede ...

In de masteropleiding Economics zijn er, naast een gemeenschappelijk deel, twee majors die beantwoorden aan de interesses van de belangrijkste groepen studenten die traditioneel
voor een opleiding Economics kiezen. De studenten kiezen
drie vakken uit één major, en hebben daarnaast nog een vrij
keuzevak, dat kan (maar moet niet) gekozen worden binnen
dezelfde major.
In het gemeenschappelijke deel verdiep je de kennis m.b.t.
micro-economie, macro-economie en econometrie via drie
voortgezette cursussen. In micro-economie bestudeer je
uitgebreid de gedragsimplicaties, duale formulering en het algemeen evenwicht van consumenten- en producentengedrag.
Daarbij volgt ook een introductie tot de speltheorie en verdiep
je jezelf in de problematiek van asymmetrische informatie.
In macro-economie leer je de belangrijke wetenschappelijke
ontwikkelingen van de voorbije veertig jaar kennen, begrijpen
en beheersen. Centraal staan de moderne groeitheorie, de
nieuw-klassieke macro-economie en de moderne conjunctuuranalyse. In econometrie verbreden we jouw kennis van de
econometrische technieken voor tijdreeksanalyses.
De major FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS oriënteert
zich expliciet op studenten die een beroep willen in de financiële sector. Je bestudeert de diverse vermogens- of beleggingsobjecten en hun karakteristieken vanuit het standpunt van een
institutionele belegger. Een juiste beleggingsbeslissing vereist
kennis van de belangrijkste financiële markten (aandelen-,
obligatie-, groeilanden-, wissel- en grondstoffenmarkten) en
het verloop van economische indicatoren zoals begrotingssaldo,
rente en inflatie. Daarnaast verdiep je jezelf in de diverse
aspecten van de werking van banken en de tendensen op
bankmarkten. Daarbij bestudeer je o.a. alle aspecten waarmee
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een centrale bank wordt geconfronteerd bij het voeren van
haar monetair beleid, in het bijzonder de ECB.
De major ECONOMIC POLICY richt zich tot studenten die een
job zoeken die het economisch beleid bepaalt, in de zeer brede
betekenis van het woord (niet enkel overheid, maar ook sociale
partners, centrale bank, internationale instellingen, financiële
instellingen, …). Je bestudeert de rol van de overheid in het
economische gebeuren: efficiënte allocatie, overheidsingrijpen en -falingen, ongelijkheid en armoede, sociale keuze, en
optimale belastingen. We leren jou hoe je door een aangepast
beleid de actuele problemen kan opvangen waarmee welvaartsstaten kampen. Ook de aspecten waarmee een centrale
bank wordt geconfronteerd bij het voeren van haar monetair
beleid (in het bijzonder de ECB) leer je beheersen. Daarnaast
komt het milieu- en energiebeleid uitgebreid aan bod: centraal
staat het streven naar een optimale aanwending van schaarse
middelen en de daaraan gekoppelde concepten van kostenefficiëntie, kosteneffectiviteit en informatieproblemen. Tot
slot ontdek je de effecten van het begrotingsbeleid op o.a. de
economische groei en de werkgelegenheid.

IN WELK SOORT JOB
KOM JE TERECHT?

SCHAKELPROGRAMMA

Afgestudeerden uit de opleiding Economics komen terecht in
de macro-economische omgeving waar nood is aan experten
met sociaal-financiële, internationaal-economische inzichten.
In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen
en centrale banken) vinden we economen terug in studiediensten, het management, de kredietanalyse, conjunctuuranalyse,
vermogensbeheer, etc. Daarnaast werken veel Economicsafgestudeerden bij de overheid, in internationale instellingen,
bij sociale partners (vakbonden en werkgeversverenigingen),
in onderwijs en onderzoek. Bij de overheid bekleden ze tal
van functies die te maken hebben met de voorbereiding,
uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het
economische en sociaaleconomisch beleid. Enkele concrete
jobs waarin afgestudeerden terechtkomen: analist overheidsopdrachten, hoofdeconoom van een bank, conjunctuuranalist
bij de Nationale Bank, beleidsmedewerker economie Vlaamse
Overheid, beleggingsspecialist en milieueconoom bij een ngo.

Wiskunde I(B)
Statistiek I(A)
Statistiek I(B)
Wiskunde II (A)
Kwantitatieve economische analyse
Statistiek II
Micro-economie
Macro-economie
Bank- en financiewezen
Econometrie [en]
Internationale economie
Arbeidseconomie
Milieu-economie
Monetaire economie

Wil je als leerkracht aan de slag in het onderwijs?
Volg dan de educatieve master in economie (zie pg. 22).

Toelatingsvoorwaarden
tot het schakelprogramma
Economics

·

·

·

·

·
·
·
·

Bachelor in het bedrijfsmanagement
Bachelor in de netwerkeconomie
Bachelor of International Business Management
Bachelor of Business Management

ECONOMICS

MASTERPROGRAMMA ECONOMICS

→ 65 SP

Alle vakken worden in het Engels gegeven.
4
4
3
3
5
4
6
6
5
5
5
5
5
5

ALGEMENE VAKKEN
Microeconomics: decision theory
Macroeconomics: business cycles, innovation and growth
Econometrics: time series analysis

18
6
6
6

MAJORS

18

Financial institutions and markets
Economics of banking
Economics of financial markets
Investment analysis
Institutional economics
Monetary policy

6
6
6
6
6

Economic policy
Public economics
Fiscal policy
Environmental and energy policy
Trade and migration policy
Monetary policy
Institutional economics
Social policy

6
6
6
6
6
6
6

KEUZEVAKKEN
6
Kies een keuzevak uit jouw major, een andere major
of uit de onderstaande lijst:
- Strategic management and policy [nl]
- Bayesian statistics
- Agricultural and food economics [nl]
- Labour law and social security law [nl]
- Legal framework of environmental technology [nl]
- Urban and regional economy [nl]
- Insurances [nl]
- Competition and regulatory policy [nl]
- Transport economics [nl]
- Introduction to European Union law [nl]
- Economics and ethics [nl]
- Internship
- Economics of development
- Grand strategy and the multipolar world [nl]
- Advanced macroeconomics: equilibrium and dynamics
- Advanced microeconomics: game theory and asymmetric information
- Advanced econometrics: non-linear methods
- Research seminar
- Networks in socio-economic systems
- Powerful learning environments [nl]
- The teacher within school and society [nl]
- Psychology of adolescence [nl]
- Classroom management and reflection [nl]
- Complexity Economics and Agent-based Modelling
MASTERPROEF

12

18

13

HANDELSWETENSCHAPPEN
WAT HOUDT DE
OPLEIDING IN?

OPBOUW VAN
DE OPLEIDING

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op
de organisatie van een onderneming en de manier waarop ze
zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de
onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties
met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen.
Hierdoor kan je succesvolle bedrijfsbeslissingen nemen. Tijdens
de masteropleiding verwerf je inzicht in één domein dat een
belangrijke uitdaging vormt voor een onderneming. Zo word je
voorbereid op een leidinggevende functie in één van de functionele managementdomeinen (bv. HRM, fiscaliteit, financiën).
Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de
fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT inzet om de rentabiliteit te monitoren, waar
je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten of hoe je
door een optimale structuur je strategische doelstellingen
haalbaar maakt.
Het schakelprogramma besteed aandacht aan enkele hoofdvakken die je onvoldoende hebt gezien aan de hogeschool of
die nu vanuit een meer wetenschappelijk en theoretisch perspectief worden aangebracht. Daarnaast werken we aan jouw
kwantitatieve en academische competenties ter voorbereiding
van het masterprogramma.

In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen.
In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede
semester stage en volg je het vak ‘Strategisch management’
waaraan een business game is gekoppeld.
FISCALITEIT brengt je in contact met de meest uiteenlopende
– voor een ondernemer – relevante, fiscale vraagstukken.
Vrijwel alle fiscale materies komen aan bod: personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, internationale fiscaliteit
en regionale en lokale belastingen. Je leert de spelregels die
de administratie moet volgen bij het vestigen en innen van
belastingen. Je leert strategisch denken over de impact van
fiscaliteit op de onderneming, van optimalisatie van de vennootschapsbelasting, over loonfiscaliteit tot de fiscale planning van het vermogensbeheer van de ondernemer. Je beschikt
over de methodologische vaardigheden om fiscale vraagstukken op een wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren.
Zo verwerf je ook de nodige competenties om je tot raadgever
– die een ondernemingsperspectief en fiscale deskundigheid
hand in hand laat gaan – te ontwikkelen.
In FINANCE EN RISICOMANAGEMENT verwerf je inzicht in de
instellingen van de financiële sector: banken, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. We maken je vertrouwd met het functioneren van een
verzekeringsmaatschappij en hoe je verzekeringen strategisch
kan inzetten bij het risicobeheer van een onderneming. Je leert
beleggingsportefeuilles samenstellen, beheren en evalueren,
en je kan de uitdagingen en opportuniteiten in financieel
management voor een internationale onderneming situeren.
Daarnaast bestudeer je de meerwaarde en verschillende soorten van (Europese) banken en hoe deze instellingen worden
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beheerd en gereguleerd. Je zal ook financiële risico’s binnen
een onderneming leren identificeren, meten en beheersen. Tot
slot verwerf je de competenties om financiële data te verzamelen, analyseren en modelleren én ook om data-analyseprocessen te automatiseren binnen de financiële sector.
In MANAGEMENT EN INFORMATICA kom je in de eerste plaats
met de managementgerichte dimensie van informatica in
aanraking. Je leert een succesvol IT-project opzetten, begeleiden en afronden. Daarnaast krijg je inzicht in het toenemend
belang van informatie voor een gezonde bedrijfsvoering. Je
wordt voorbereid om een bedrijf te begeleiden bij de automatisering en informatisering van bedrijfsprocessen. Ook
de ‘zachte’ factoren zoals communicatie of hoe mensen met
systemen omgaan komen aan bod. Je verwerft ook inzicht in
de beveiliging en het helpdeskbeheer.
Daarnaast bestudeer je netwerken en cloudcomputing, leer je
de beginselen van programmering en functionele analyse, en
leer je hoe prototypes van programma’s geschreven worden.
In COMMERCIEEL BELEID verwerf je inzicht in welke producten
en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden,
welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid wordt
gevoerd en welke communicatievormen relevant zijn voor
verschillende marktsegmenten. Door de multidisciplinaire en
ondernemende aanpak leer je verschillende inzichten uit economische, socio-psychologische en ICT domeinen op een duurzame
en maatschappelijk verantwoordelijke manier te integreren. In
de opleidingsonderdelen worden creatieve, ondernemende en
analytische vaardigheden verder ontwikkeld en aangescherpt.
Door een sterke integratie van casestudies, gastsprekers en/of
bedrijfsopdrachten bouwt de afstudeerrichting eveneens een
sterke brug tussen academische en professionele vaardigheden.
PERSONEELS- EN ORGANISATIEMANAGEMENT biedt een
gevarieerd beeld van human resource management, gaande
van klassieke administratieve vragen, over motivatie van medewerkers tot strategisch denken en handelen. Je leert hoe je
een HR-strategie ontwikkelt, hoe je deze afstemt op de organisatiestrategie, en hoe je een performant HRM implementeert.
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Je vertaalt het HR-beleid in concrete managementpraktijken
m.b.t. de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
Je gaat na hoe je de organisatie verder kan veranderen en
ontwikkelen. Daarnaast besteed je aandacht aan de maatschappelijke en institutionele omgeving van de HR-manager:
de arbeidsmarkt, de relaties met vakbonden, internationaal
HR, diversiteit en duurzame ontwikkelingen. Tot slot worden
jouw onderzoeksvaardigheden aangescherpt a.d.h.v. recent
wetenschappelijk onderzoek binnen HRM.

Maar je hebt ook een toekomst als business consultant (die
klantenbehoeften vertaalt i.f.v. materiaal en infrastructuur)
of als ICT-architect en systeemontwikkelaar (die ICT-infrastructuurplannen en informaticatoepassingen voor de goede
werking van een bedrijf uitwerkt).
Als afgestudeerde ‘Commercieel beleid’ kan je aan de slag bij organisaties die met marktonzekerheden omgaan of een marketingbeleid voeren of aspecten van een marketingbeleid ondersteunen;
zoals marktonderzoeks-, consultancy- en communicatiebureaus.

IN WELK SOORT JOB
KOM JE TERECHT?

Vanuit ‘Personeels- en organisatiemanagement’ heb je heel
wat tewerkstellingsmogelijkheden in profit- en non-profitorganisaties als kwaliteitsmanager, verantwoordelijke personeels- en loopbaanontwikkeling, HR-manager, organizational
developer, strategisch analist, werving en selectie officer, etc.

De masteropleiding Handelswetenschappen opent de deur
naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding
geven belangrijk is. Hierdoor beschik je over een brede waaier
aan competenties. Zij laten je toe je te oriënteren binnen de
vele uitdagingen van een moderne onderneming. Je oefent
een job uit met verantwoordelijkheid, waar je persoonlijke
voldoening uit haalt. Je kan ook bij de overheid, openbare
instellingen of non-profitorganisaties aan de slag. Je kan ook
als zelfstandige starten; bv. als accountant, fiscaal adviseur of
managementconsulent.
De afstudeerrichting ‘Fiscaliteit’ stelt je in staat om te werken in
een kantoor van accountants-belastingconsulenten. Jouw werkveld is echter veel ruimer dan fiscaliteit en boekhouding. Je bent
vaak de eerste adviseur en vertrouwenspersoon van de onderneming en de bedrijfsleider. Je tussenkomsten bepalen de opvolging
in de onderneming en het beheer van het privépatrimonium.
Vanuit ‘Finance- en risicomanagement’ kan je terecht in
banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen
en investeringsbedrijven. Je kan ook terecht in de afdeling
‘finance’ van vele industriële ondernemingen.

Wil je als leerkracht aan de slag in het onderwijs?
Volg dan de educatieve master in economie (zie pg. 22).

Toelatingsvoorwaarden
tot het schakelprogramma
Handelswetenschappen
··
··
··
··

SCHAKELPROGRAMMA
HANDELSWETENSCHAPPEN

		→ 58-63 SP
Financieel management
Financiële analyse van de onderneming
Financiële rekenkunde
Business intelligence
Macro-economische bedrijfsomgeving
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III
Privaatrecht
Statistiek voor bedrijfskundigen II
Wiskunde voor bedrijfskundigen I
Wiskunde voor bedrijfskundigen II
Human resource management

3
3
3
4
5
3
3
5
6
3
6
4
3

Instroom Ba bedrijfsmanagement:
marketing
Financiële markten en producten
Ondernemingsfiscaliteit

3
5

Instroom Ba bedrijfsmanagement:
financie- en verzekeringswezen
Marketing management
Ondernemingsfiscaliteit

4
5

Instroom Ba bedrijfsmanagement:
accountancy – fiscaliteit
Marketing management
Financiële markten en producten

4
3

Andere instroom
Marketing management
Financiële markten en producten
Ondernemingsfiscaliteit

4
3
5

Bachelor in het bedrijfsmanagement
Bachelor in de netwerkeconomie
Bachelor of International Business management
Bachelor of Business Management

Na ‘Management en informatica’ kan je uiteraard werken in
organisaties die zich bijna uitsluitend met ICT bezig houden.
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MASTERPROGRAMMA
HANDELSWETENSCHAPPEN
ALGEMEEN VAK
Strategisch management

6
6

AFSTUDEERRICHTINGSVAKKEN

36

Commercieel beleid
Koopgedrag [en]
Verkoopkanalen
Marketingcommunicatie [en]
Marktonderzoek
Marketing planning
Verkooptechnieken
Stage commercieel beleid

6
3
6
3
6
3
12

Finance en risicomanagement
Verzekeringsmanagement
Bank management
Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer [en]
Internationaal financieel management [en]
Financieel risicomanagement
Onderzoeksmethoden in finance
Analysetechnieken in de financiële sector [en]
Stage finance en risicomanagement

5
4
5
4
3
3
3
12

Fiscaliteit
Belastingstrategie
Grondbeginselen van de fiscaliteit en fiscale procedure
Personenbelasting
Grondige studie vennootschapsbelasting en Belgisch boekhoudrecht
BTW
Internationale fiscaliteit
Lokale en regionale belastingen
Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen
Stage fiscaliteit

3
3
4
5
3
3
3
3
12
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Management en informatica
Internationale bedrijfscases in ICT [en]
Business process management
Databanken en datawarehouses
Onderzoeksmethoden in management en informatica
IT-management
Programmeren
IT-infrastructuur
Projectmatige systeemanalyse en -ontwerp
Stage management en informatica

3
4
3
3
3
3
3
5
12

Personeels- en organisatiemanagement
Personeel en organisatie: actuele vraagstukken
5
Onderzoeksmethoden in personeels- en organisatiemanagement [en] 3
Werving en employer branding
3
People management
5
Strategisch human resource management [en]
4
Sociaal overleg [en]
3
Performantiemanagement
4
Stage personeels- en organisatiemanagement
12
MASTERPROEF
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DE MASTERS IN EEN NOTENDOP
MASTER IN DE

MASTER IN ECONOMICS

MASTER IN BUSINESS ECONOMICS

BESTUURSKUNDE EN

MASTER IN
HANDELSWETENSCHAPPEN

PUBLIEK MANAGEMENT
WAT?

KERN

Legt de nadruk op de rol en het gedrag van
het bestuur, het beleid en de publieke en nonprofitsector

Bekijkt de economische actoren (gezinnen, bedrijven, overheid, financiële
markten, buitenland) en hun interactie

Bekijkt de belangrijkste functionele aspecten van het bedrijfsleven. Het gaat over de werking van het bedrijf

Gaat over de organisatie van de onderneming en de samenwerking met actoren (klanten, aandeelhouders, leveranciers,
overheid)

··
··
··
··
··

··
··
··
··
··

··
··
··
··

··
··
··
··
··

Overheidsmanagement
Rechtsleer
Werking bestuur
Sociaal economisch beleid
Beleidskunde

Economisch beleid
Economische modellen
Monetair beleid
Internationale economie
Milieu-economie

Bedrijfsfinanciering
Accounting
Management
Marketing

Interne processen
Financieel management
Commercieel beleid
Personeelsbeleid
Ondernemingsfiscaliteit

SP: 64 STP
Master: 60 STP

SP: 65 STP
Master: 60 STP

SP: 58 STP
Master: 60 STP

SP: 58 tot 63 STP
Master: 60 STP

2 academiejaren
Starten mogelijk in september of februari

2 tot 3 academiejaren
Bij voorkeur te starten in september

2 academiejaren
Starten mogelijk in september of februari

2 academiejaren bij start september, 2.5 academiejaren bij
start februari

DOELSTELLINGEN

Kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen
met betrekking tot de werking van publieke en nonprofit instellingen

Bestuderen van de economische keuzes
die actoren maken, alsook de gevolgen
voor de samenleving

Kennis en vaardigheden in de alle functionele aspecten van
het bedrijfsleven

Bedrijfseconomische kennis en competenties uitbouwen en
specialist zijn in één managementdomein

JOBS

Je vindt een job in de publieke sector, overheden,
steden en gemeenten, welzijnsorganisaties, non en
social – profitsector, ….

Je werkt als expert binnen de financiële
sector, de overheid, buitenlandse instellingen, beleid, ... Ook het onderwijs is
een optie

Je vindt jouw weg in de financiële, industriële, handels – en
dienstensector. Ook zelfstandige worden is mogelijk

De opleiding bereid je voor op deelname aan het bedrijfsleven. Ook zelfstandige worden is een optie

LESSENPAKKET

DUURTIJD
(voltijds studeren)

20

21

EDUCATIEVE MASTER IN ECONOMIE
WAT HOUDT DE
OPLEIDING IN?
Wil je jongeren begeleiden bij het ontwikkelen van hun economische kennis? Wil je jongeren uit de tweede en derde graad
in het secundair onderwijs vaardigheden en attitudes bijbrengen? Wens je een beroep waar je hét verschil kan maken? Dan
voldoet een loopbaan in het onderwijs aan je verwachtingen.
We hebben goede leerkrachten economie nodig!

master in economie, afstudeerrichting handelswetenschappen
met een traject in personeels- en organisatiemanagement.
Vanuit een professionele bachelor moet je, net als alle andere
studenten, nog een bijkomend voorbereidingsprogramma van 15
studiepunten leraarschap opnemen. In dat traject bestudeer je
de visies op leren en onderwijzen, en leer je diverse werkvormen
en methodes om te toetsen en te evalueren. Dit wordt aangevuld
met een eerste oriëntatiestage en een cluster vakdidactiek in
economie waarbij je leert hoe je een vak kan onderwijzen.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
De educatieve masteropleiding omvat 90 studiepunten. Er
is één educatieve master in het domein economie met vier
afstudeerrichtingen: bestuurskunde en publiek management,
economische wetenschappen, handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen. Binnen elke afstudeerrichting kan je een traject kiezen dat overeenstemt met de
afstudeerrichtingen van de reguliere masters: bv. educatieve

Beschik je reeds over een masterdiploma in handelswetenschappen, bestuurskunde en publiek management, economische wetenschappen of toegepaste economische wetenschappen dan volg je een verkort traject van 60 studiepunten
waarin je enkel nog de component leraarschap aflegt (45
studiepunten uit de educatieve master en 15 studiepunten uit
het voorbereidingsprogramma).

Om vanuit een professionele bachelor te starten in de educatieve master economie dien je eerst het schakelprogramma
van de opleiding handelswetenschappen, bestuurskunde
en publiek management, economische wetenschappen of
toegepaste economische wetenschappen te voltooien. Daarna
kan je instromen in de bijhorende afstudeerrichting van de
educatieve master in economie. Naast de educatieve master
dien je ook nog een bijkomend voorbereidingsprogramma van
15 studiepunten leraarschap op te nemen.
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EDUCATIEVE MASTER IN ECONOMIE

→ 90 SP

			

De masteropleiding omvat enerzijds 45 studiepunten uit een
domeinmaster (handelswetenschappen, bestuurskunde en
publiek management, economische wetenschappen of toegepaste economische wetenschappen) en anderzijds 45 studiepunten aan leraarschap. Je leert een klas managen en ervaart
welke beslissingen een leerkracht neemt inzake motivatie,
leeromgeving, omgang met ouders en de relatie leerkrachtleerling. Je verkent het onderwijslandschap en –beleid in
Vlaanderen, de positie en het statuut van een leerkracht, en de
rol van een leerkracht binnen de schoolstructuur. Daarnaast
bestudeer je de psychosociale ontwikkeling van jongeren. In
de vakdidactiek economie bereid je je voor op het werkveld
en leer je hoe je de vakken economie en bedrijfseconomie
onderwijst. Tijdens de stage sta je voor de klas en integreer
je zo theorie en praktijk. Het sluitstuk van de opleiding is de
masterproef die peilt naar het vermogen om de verworven
kennis zelfstandig toe te passen in een onderzoeksgedreven
uitwerking. De masterproef is een inhoudelijke combinatie van
jouw domeinmaster en het leraarschap.

In de educatieve master word je de noodzakelijke technieken
aangeleerd om jongeren en volwassenen te begeleiden en te
motiveren in hun leerproces. De opleiding bevat een sterke
wetenschappelijke onderbouw en je wordt zowel expert in
jouw gekozen domein als in het leraarschap.

VERVOLG
OPLEIDINGEN
DOMEINVAKKEN
Vakken uit de domeinmaster
(raadpleeg www.ugent.be/eb voor meer informatie)

36

COMPONENT LERAAR
Klasmanagement en reflectie
De leraar binnen school en maatschappij
Psychologie van de adolescentie
Vakdidactiek economie
Stage
Keuzevak, vakdidactiek of stage

36
4
4
4
6
12
6

MASTERPROEF

18

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

→ 15 SP

			
Krachtige leeromgevingen
Initiatie vakdidactiek economie
Oriëntatiestage economie

Meer info op www.ugent.be/eb/nl/opleidingen.

6
6
3

DOCTOREREN
Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond
een specifiek onderwerp in een bepaald onderzoeksdomein.
Na een intensieve periode van origineel wetenschappelijk
onderzoek schrijf je de resultaten neer in een proefschrift
dat je openbaar verdedigt voor de examenjury. Slagen levert
je de titel van doctor op. Het is de hoogste graad die kan
worden uitgereikt door een Vlaamse universiteit. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse voor een
bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede maatschappelijke belangstelling én de bereidheid om je een aantal jaren
in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.
De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan
de universiteit als wetenschappelijk medewerker of in het
kader van een onderzoeksproject. Een hoge graad van expertise en de gepaste omkadering zijn alvast aanwezig. Een
doctorstitel kan een belangrijke troef zijn bij het solliciteren
voor leidinggevende en creatieve (onderzoeks)functies, niet
het minst door de internationale ervaring die je opbouwt.
De titel van doctor is ook een voorwaarde voor wie een
academische carrière binnen de universiteit of een andere
wetenschappelijke instelling ambieert.
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VEELGESTELDE VRAGEN
KRIJG IK VRIJSTELLINGEN BIJ HET SCHAKELPROGRAMMA?
In het schakelprogramma worden de academische competenties verder uitgediept en de nadruk ligt meer op theoretische
modellen en inzicht. Voor de schakelprogramma’s aan de
faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn er geen vrijstellingen mogelijk op basis van eerder behaalde credits binnen de
vooropleiding. Een schakelprogramma is immers al een verkort
traject. Bovendien werd elk schakelprogramma afgetoetst met
de betrokken hogescholen en partnerinstellingen waaruit we
studenten aanvaarden.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN SCHAKELPROGRAMMA EN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA?
Een schakelprogramma is voor studenten die een professionele bachelor in handen hebben en willen starten aan een
academische opleiding aan de universiteit.
Een voorbereidingsprogramma is voor studenten die reeds een
academische bachelor of master op zak hebben en er bewust
voor kiezen om een andere masteropleiding te volgen dan
diegene die volgt op hun oorspronkelijke opleiding.
IS HET SCHAKELPROGRAMMA HAALBAAR VANUIT EEN
PROFESSIONELE BACHELOR?
Het schakelprogramma is niet te onderschatten. Gedurende
één jaar krijg je heel wat theoretische opleidingsonderdelen die onvoldoende werden benadrukt in de professionele
bachelor. Bovendien omvatten de meeste schakelprogramma’s
van de faculteit Economie en Bedrijfskunde een aanzienlijk
pakket kwantitatieve vakken, zoals bv. Wiskunde en Statistiek.
Daarnaast vraagt een universitaire studie een andere, meer
gedisciplineerde studiemethode. Omdat de leerstof op een
intensieve en academische manier wordt gebracht, moet je in
staat zijn om op zelfstandige basis grote pakken leerstof te
verwerken.
Indien je beschikt over de juiste motivatie, studiemethode, capaciteiten en inzet … is het schakelprogramma een haalbare kaart.
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WAT MET WISKUNDE?
Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in de
schakelprogramma’s Economics, Handelswetenschappen en
Business Economics. Handelswetenschappen bouwt voort
op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 3 à 4 uur
wiskunde per week, terwijl Economics en Business Economics
voortbouwen op 5 à 6 uur wiskunde per week.
Houd er rekening mee dat je minstens drie jaar geen kwantitatieve vakken kreeg op de hogeschool. Daarom is het een absolute must om alle lessen bij te wonen en de oefeningen voor te
bereiden. Voor de start van het academiejaar kan je vrijblijvend
een vakantiecursus wiskunde en/of een online cursus basisvaardigheden wiskunde volgen. In die cursus krijg je de kans
om de nodige wiskundevaardigheden aan te scherpen.
Voor de opleidingsonderdelen ‘Wiskunde (voor bedrijfskundigen) I’ en ‘Statistiek I’ kunnen schakelstudenten Handelswetenschappen, Economics en Business Economics een beroep
doen op de studiebegeleider Wiskunde. Deze begeleiding
gebeurt op verschillende manieren: begeleiding in kleine groepen (monitoraatsessies), individuele begeleiding en voorbereiding op de examens en feedback.
Data van de vakantiecursus en meer info omtrent de vakinhoud van Wiskunde vind je online terug op www.ugent.be/eb.
KAN IK OOK IN JANUARI STARTEN MET HET
SCHAKELPROGRAMMA?
Het is mogelijk om bij het begin van het tweede semester te
starten met het schakelprogramma. Je kan daarbij enkel de vakken van het tweede semester opnemen in je curriculum. Houd
er rekening mee dat bepaalde vakken uit het tweede semester
voortbouwen op bepaalde vakken uit het eerste semester.
Hierdoor kan je mogelijk een stuk voorkennis missen. De vakken
van het eerste semester leg je pas af in het daaropvolgende academiejaar. Studenten die pas instappen in het tweede semester
gaan sowieso best eerst op gesprek bij de trajectbegeleiders.

KAN IK EEN SCHAKELPROGRAMMA VOLGEN ALS
WERKSTUDENT?
Besef goed dat alle opleidingen aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde enkel in dagonderwijs – dus niét in avondonderwijs of afstandsonderwijs – worden aangeboden. Wie overdag
voltijds werkt, kan dus niet of amper de lessen bijwonen. We
raden je daarom aan om deeltijds te studeren. Je bent namelijk niet verplicht een voltijds jaarprogramma op te nemen.
Neem maximum een 15 à 18-tal studiepunten per semester op.
Op die manier wordt de studielast verdeeld, wat makkelijker
te combineren valt met een (voltijdse) job. Weet wel dat de
studieduur hierdoor wordt verlengd.
Een geslaagde studie kan enkel als je je op regelmatige basis
vrij kan maken om een aantal lessen te volgen en bereid bent
voldoende studietijd te voorzien in je vrije tijd. Via de studiefiches kan je nagaan of er verplichte aanwezigheid wordt vereist
(bv. omwille van permanente evaluatie, groepswerk, buitenshuis seminarie, verplichte feedbacksessies, ...). In de studiegids
van de Universiteit Gent kan je de studiefiches raadplegen:
www.ugent.be/studiegids.
Verder voorziet de Universiteit Gent in een werkstudentenstatuut als je minimaal halftijds werkt. Dit werkstudentenstatuut
biedt je de mogelijkheid om aan de lesgevers een aantal
gunsten te kunnen vragen bv. een individuele taak in plaats
van een groepswerk, indeling in een groep met andere werkstudenten of het verplaatsen van een examendatum. Alles over
het statuut van werkstudent aan de UGent kan je hier nalezen:
www.ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/werken-studeren/werkstudent.htm.
In het verleden zijn er op deze manier reeds werkstudenten
geslaagd aan onze faculteit. Echter, werken en studeren combineren is niet evident. Een goede motivatie blijft noodzakelijk.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
INFODAGEN
De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert jaarlijks een infomoment voor schakelstudenten. Op de infodag is er een plenaire sessie die meer info geeft over de structuur van de schakelprogramma’s. Bovendien kan je cursusmateriaal inkijken en vragen stellen aan de aanwezige
professoren en personeelsleden.
Zaterdag 25 juni 2022
Heb je het voorgaande infomoment gemist? Op woensdag 7 september 2022 organiseren we
een groepsgesprek voor de schakelprogramma’s. In kleinere groepen ga je in dialoog met de
trajectbegeleider(s). Zij schetsen kort het verschil tussen de opleidingen en beantwoorden jouw
praktische vragen m.b.t. het curriculum, studiekeuze en eventuele vrijstellingen. Er zullen ook
enkele cursussen en boeken ter inzage liggen.
Raadpleeg www.ugent.be/eb/nl/toekomstige-student/infomomenten.htm
voor het tijdstip en schrijf je online in.
VAKANTIECURSUSSEN WISKUNDE
Er is een online cursus “Basisvaardigheden en basiskennis Wiskunde” die beschikbaar is vanaf 1
juli. In deze voorbereidende lessenreeks worden vooral basis rekenvaardigheden en basiskennis
wiskunde opgefrist die nodig zijn om de oefeningen uit de cursus Wiskunde I(A), Wiskunde I(B) of
Wiskunde voor bedrijfskundigen I te kunnen maken. Je kan op eigen tempo de lesvideo’s bekijken
en zelf oefeningen oplossen. Vanaf 1 september is een eindtest beschikbaar, waarbij je jezelf kan
testen.
Er is een aparte vakantiecursus voor de schakelprogramma’s Business Economics en Economics
en een opfriscursus voor het schakelprogramma van de Handelswetenschappen. Beide wiskundecursussen gaan door twee weken vóór de start van het academiejaar. De cursussen geven een
opfrissing van de leerstof Wiskunde uit het secundair onderwijs. Het is bovendien een eerste
kennismaking met de universitaire omgeving, medestudenten en lesgevers. Meer weten over de
vakantiecursus Wiskunde? Surf naar www.ugent.be/eb/nl/toekomstige-student/vakantiecursussen
Voor Bestuurskunde en Publiek Management is er geen specifieke vakantiecursus.
INSCHRIJVEN AAN DE UGENT
Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden en voorinschrijven voor alle opleidingen van de UGent.
Je voorinschrijving moet je daarna omzetten in een definitieve inschrijving. Daarvoor kom je
persoonlijk langs op de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit Gent (campus Ufo)
tijdens de zomermaanden. De exacte data en locatie worden aangekondigd via de website.
www.ugent.be/inschrijven
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VOLG DE FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE OP:
www.ugent.be/eb
www.facebook.com/UGentFEB
@UGentFEB

INFODAG
Zaterdag 25 juni 2022 - voormiddag
Woensdag 7 september 2022 - namiddag (groepsgesprek)
Raadpleeg www.ugent.be/eb/nl/toekomstige-student/infomomenten.htm voor het tijdstip en schrijf je online in.

CONTACT
Bijkomende vragen over de schakelprogramma’s?
Las je al de veelgestelde vragen en vond je niet wat je zocht?
Richt jouw specifieke vraag tot de trajectbegeleider:
laure.janssens@ugent.be

