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INHOUD
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.
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.

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.
Tot slot kan je ook als zelfstandige starten; bv. als
accountant, fiscaal adviseur of managementconsulent.
Na ‘Management en informatica’ kan je uiteraard werken
in organisaties die zich bijna uitsluitend met ICT bezig
houden. 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).
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STRUCTUUR
In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen:
fiscaliteit, finance en risicomanagement, management en
informatica, personeels- en organisatiemanagement en
commercieel beleid. 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.
Naast de (domein)master, kun je ook kiezen voor de
educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.
ugent.be/educatievemaster.
ARBEIDSMARKT
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.
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TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS
DIPLOMA
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor handelsingenieur
1 • Bachelor in de economische wetenschappen
1 • Bachelor in de handelswetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische
1 • wetenschappen
1 • Bachelor in de toegepaste economische
1 • wetenschappen: bedrijfskunde
1 • Bachelor in de toegepaste economische
1 • wetenschappen: economisch beleid
1 • Bachelor in de toegepaste economische
1 • wetenschappen: handelsingenieur
1 • Bachelor in de toegepaste economische
1 • wetenschappen: handelsingenieur in de
1 • beleidsinformatica
1 • Bachelor of Business Administration
2 Na het met succes voltooien van een
1 voorbereidingsprogramma:
1 97 SP
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • academisch onderwijs
1 none • Een diploma van een masteropleiding
1 none • aansluitend op een bacheloropleiding
1 none • Een diploma van een masteropleiding die volgt
1 none • op een andere masteropleiding
3 Na het met succes voltooien van een
1 schakelprogramma:
1 MIN 58 SP - MAX 63 SP
1 none • Bachelor in de netwerkeconomie
1 none • Bachelor in het bedrijfsmanagement
1 none • Bachelor of Business Management
1 none • Bachelor of International Business Management

PRAKTISCHE INFORMATIE
Studieprogramma
studiekiezer.ugent.be/master-of-science-in-dehandelswetenschappen-management-eninformatica/programma
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Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Inschrijving en administratie
Was je afgelopen academiejaar reeds UGent-student, dan zul je
je herinschrijven voor het nieuwe academiejaar.
Was je afgelopen academiejaar geen UGent-student, dan kun je
je vanaf 1 maart online aanmelden en je inschrijving opstarten
voor jouw opleiding.

Studiegeld
Meer informatie vind je op: www.ugent.be/studiegeld

Contact
Laure Janssens of Charlotte Torck
traject.eb@ugent.be
Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er
begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Lees onze FAQ's.

TAALVOORWAARDEN
Taalvereisten

Engels: geen taalvereisten
Nederlands: ERK niveau B2

De taalvereisten voor deze opleiding vindt men op de
volgende pagina: www.ugent.
be/nl/opleidingen/masteropleidingen/toelating/master/taal.
htm

Afdrukdatum 03 december 2022

