SCHAKELPROGRAMMA TOT MASTER OF SCIENCE IN DE
HANDELSWETENSCHAPPEN
ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS

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. Het schakelprogramma
besteedt 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.

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.
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STRUCTUUR
Het schakelprogramma zie je de belangrijkste en meest
essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende
kennis hebt om aan de master te starten.
In de master zelf 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. In Finance en Risicomanagement verwerf
je inzicht in de instellingen van de financiële sector: banken,
verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen en
investeringsbedrijven. In Management en Informatica kom
je in de eerste plaats met de managementgerichte dimensie
van informatica in aanraking. 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. 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.
Neem voor meer details over de inhoud van het
schakelprogramma gerust even een kijkje in de brochure
over schakelprogramma's van de faculteit.

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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PRAKTISCHE INFORMATIE
Studieprogramma
studiekiezer.ugent.be/schakelprogramma-tot-master-ofscience-in-de-handelswetenschappen/programma
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Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infodagen
Studiegeld
Meer informatie vind je op: www.ugent.be/studiegeld

Contact
Laure Janssens
laure.janssens@ugent.be
www.ugent.be/eb/nl/opleidingen/schakelprogramma/schakelpro
gramma-hw.htm
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