
Universiteit Gent
faculteit Economie en Bedrijfskunde
Campus Tweekerken, Tweekerkenstraat 2, 9000 GENT

 e-mail → communicatie.feb@ugent.be
 website → www.ugent.be/eb
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Met dank aan onze partners 
ArcelorMittal, Atradius, Belfius, Boelaert Kredieten, CC Consult, Colruyt Group, 
Economische Raad Oost-Vlaanderen, Europabank, EY, FEB alumni, Flamée & Partners, 
Husky Marketing Planner, ING, InSites Consulting, KPMG, Mazars Tax Consultants, 
McKinsey & Company, Meesters in Masters , PMI Belgium, Prijs prof. Beyaert, Prijs 
prof. Devreker, Roland Berger, SAP BeLux, Schelstraete Delacourt Associates, 
Sofico, Titeca, Trust Fund Van Acker – De Rijcke, Vandelanotte, VDK bank

DONDERDAG 26 SEPTEMBER - 20.00u
masters business economics (tew)
masters bedrijfseconomie

VRIJDAG 27 SEPTEMBER - 19.00u
masters business engineering (handelsingenieur)
masters economics (economische weten schappen)
masters algemene economie

masters in banking and finance

masters in marketing analysis 
gedoctoreerden

ZATERDAG 28 SEPTEMBER – 10.00u
masters handelswetenschappen

• Finance en Risicomanagement
• Fiscaliteit
• Management en Informatica

ZATERDAG 28 SEPTEMBER – 15.00u
masters handelswetenschappen

• Commercieel Beleid
• Personeels- en Organisatiemanagement
masters bestuurskunde en publiek management

gegradueerden cultuur- en kunstmanagement

gegradueerden social profit en publiek management

Prof. dr. Patrick Van Kenhove, decaan, en de leden van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde hebben het genoegen u uit te nodigen op de plechtige proclamatie dd.
donderdag 26 september om 20.00u, vrijdag 27 september om 19.00u en 
zaterdag 28 september 2019 om 10.00u of om 15.00u
in auditorium De Meyer, Campus Ufo, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 

Aansluitend biedt de faculteit een drink aan.

Alle afgestudeerden dragen tijdens de ceremonie een mastertoga. Gelieve uiterlijk
een half uur vóór de ceremonie een toga af te halen in het Ufo (aan de ingang van
het auditorium). Het inleveren van de identiteitskaart geldt als waarborg. Je zal
ook de mogelijkheid krijgen om de cap (met afstudeerjaar) aan te kopen. Verdere
informatie hierover ontvang je vanaf de tweede helft van september via e-mail.

Stadskledij

Na de plechtige proclamatie haal je ook jouw diploma af. Wie zelf niet aanwezig 
kan zijn op de uitreiking, kan volmacht geven om het diploma af te halen. Niet-
afgehaalde diploma’s zullen vanaf maandag 14 oktober 2019 beschikbaar zijn bij 
de Centrale Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s (Ufo-gebouw). 
Meer informatie over het afhalen van jouw diploma en het volmachtformulier 
vind je op www.ugent.be/eb/nl/student/communicatie-events/proclamaties.htm. 

Er is voldoende parkeergelegenheid op wandelafstand 
(parkings Sint-Pietersplein en Gent-Zuid).

Gelieve jouw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op 13 september 2019
(ook als je niet zeker bent dat je zal geslaagd zijn) via registratie op
http://tinyurl.com/proclamatieFEB 
 
Je mag maximaal drie personen meebrengen naar de plechtige proclamatie.

plechtige
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