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Studiecontract 
 
Eén van de basisopleidingen die je aan de Lessius Hogeschool kan volgen, behoort tot het studiegebied van de 
handelswetenschappen en bedrijfskunde. Het programma is van academisch niveau en volledig gelijkwaardig met een 
universitaire opleiding in de toegepaste economische wetenschappen: ook als hogeschoolstudent krijg je een sterk 
wetenschappelijk onderbouwde en polyvalente vorming. 
 
Onze opleiding is niet alleen gericht op het verwerven van (bedrijfs)-economische kennis en inzichten, maar ook meer 
algemeen op het ontwikkelen van zelfstandigheid, creativiteit, ploeggeest, verantwoordelijkheidsgevoel en 
ondernemingszin. Centraal hierbij staan de samenhang tussen wetenschap en de toepassing ervan en het verband 
tussen het brede maatschappelijke raamwerk en het concrete bedrijfsleven van elke dag. 
Het opleidingsprogramma bestaat uit twee cycli van elk twee studiejaren en verleent daarbij de overeenkomstige graden 
van kandidaat en licentiaat in de handelswetenschappen. Als je voor de eerste cyclus van de opleiding slaagt, ben je kandi-
daat. Op het einde van de tweede cyclus krijg je de graad van licentiaat in de handelswetenschappen. 
 
Op het laatste studiejaar na kunnen alle opleidingsonderdelen worden ingedeeld in vier grote groepen, de vier pijlers 
waarop de onderwijs- en studieactiviteiten aan de Lessius Hogeschool steunen:  
 
■ de economische en bedrijfseconomische opleidingsonderdelen, 
■ de hulpwetenschappen, zoals wiskunde, warenkunde, statistiek, geografie, informatica en recht, 
■ de algemeen vormende opleidingsonderdelen: wijsbegeerte, psychologie en logica, sociologie en deontologie, 
■ communicatievaardigheden en de vreemde talen Frans en Engels en – naar keuze – Duits, Italiaans of Spaans.  
 
Deze vier vakgroepen zijn evenwichtig gespreid over de eerste twee studiejaren en vormen ook de basis voor het eerste 
jaar van de tweede cyclus.
 
Na de kandidaatsjaren loop je een viertal weken stage in de bedrijfswereld zelf. Zo kan je werkervaring opdoen en je 
theoretische kennis aan de praktijk toetsen. De bedrijfsstage vormt een wezenlijk onderdeel van onze opleiding. 
 
Op licentiaatsniveau nemen de economische en bedrijfseconomische opleidingsonderdelen toe: het licentiaatsprogramma 
biedt seminaries aan en beperkt bijvoorbeeld de taalopleiding tot twee vreemde talen. 
 
Het tweede licentiaatsjaar bestaat vrijwel uitsluitend uit een aantal plenaire bedrijfseconomische colleges en een 
kernpakket van opleidingsonderdelen binnen één van de zes specialisatierichtingen die je aan onze instelling kan kiezen:
 
■ financiën, 
■ accountancy en fiscaliteit, 
■ marketing, 
■ transport, 
■ informaticamanagement,  
■ internationale betrekkingen.  
 
Daarnaast volg je twee seminaries naar keuze, waarvan er ten minste één tot je specialisatierichting behoort. Met het 
indienen en openbaar verdedigen van je eindverhandeling rond je dan het opleidingsprogramma af.  
 
Meer bijzonderheden over de doelstellingen van ons opleidingsprogramma, de algemene inhoud en de indeling ervan in 
studiejaren vind je in onze studiebrochure. 
 
Een tweede handige informatiebron is het analytisch programma. Het geeft je informatie over de doelstellingen van elk 
opleidingsonderdeel, de verwachte voorkennis, de inhoud, de gehanteerde onderwijsmethode, de beoordeling en het 
studiemateriaal dat je je moet aanschaffen. Via deze brochure kom je ook meer te weten over de eindverhandeling en de 
bedrijfsstage.
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Erasmus uitwisselingsprogramma III
 

Code: HW_oErasmIII
Groep: Erasmus
Studiepunten: 1

Creditcontract mogelijk: Ja
Examencontract mogelijk: Ja

Deeltijds: /
Semester: 1 + 2

Onderwijstaal: Nederlands
Docenten: /

Coördinator: N. N.
 
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Erasmus uitwisselingsprogramma III
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