Inschrijvingsformulier kennismakingsgesprek
Postgraduaat bedrijfskundige ingenieurstechnieken
Academiejaar 2018–2019

Dit formulier kan elektronisch worden ingevuld en bewaard met Adobe Reader XI. U kan het ook afdrukken, invullen en
eventueel terug inscannen. Per post of e-mail terug te bezorgen, zie laatste bladzijde.

Personalia
Naam:
Voornaam:
Straat en nummer:
Postcode:

Stad:

Tel./GSM:

E-mail:

Geboorteplaats:
Geslacht:
Moedertaal:
Burgerlijke stand:
Beroep partner:
Hobbies:
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Geboortedatum:
Nationaliteit:

Studies
Naam en plaats van de
onderwijsinstelling

Jaar van begin
en einde

Diploma
(met specialisatierichting)

Middelbaar
onderwijs:

Universitair
onderwijs:

Evt. postuniversitair
onderwijs:

Andere:

Behaalde graden tijdens hogere studies (deze gegevens kunnen gecontroleerd worden)
1e zittijd

2e zittijd

niet
geslaagd

voldoening

onderscheiding grote onderscheiding

grootste
onderscheiding

1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:
4e jaar:
5e jaar:
6e jaar:
7e jaar:
Onderwerp
eindverhandeling:

Talenkennis
Gelieve een cijfer in te vullen dat met uw talenkennis overeenkomt: niet (0), matig (1), goed (2), uitstekend (3).
Nederlands
Lezen:
Spreken:
Schrijven:
Taalstages
(met vermelding van
certiﬁcaat en duur):
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Engels

Frans

Duits

Afﬁliatie
Gegevens van bedrijf of organisatie
Firmanaam:
Straat en nummer:
Postcode:

Stad:

Tel.:

Land:
GSM:

Functie:
Periode:
Eerdere bedrijfservaring en activiteiten
Vermeld telkens de ﬁrma of organisatie, uw functie of opdracht en de duur (van/tot):

Andere professionele activiteiten:

Stages
Vermeld telkens de ﬁrma of organisatie, het soort opdracht en duur (van/tot):

Para-universitaire activiteiten
Studentenorganisatie, jeugdbeweging, e.d. maar exclusief stages en bedrijfservaring:
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Algemeen
Hoe leerde u het postuniversitaire programma Bedrijfskundig Ingenieur kennen?
via medestudenten:
via collega’s:
via oud-deelnemers:
via advertentie of artikels in de pers:
via website of internet:
andere:

Indien u nog andere
opmerkingen kwijt wil:

U wenst deel te nemen aan het kennismakingsgesprek:
juni 2018
september 2018
De uiterlijke datum van inschrijving is één week voor het respectievelijke kennismakingsgesprek. Door het insturen van
het ingevulde aanvraagformulier engageert de kandidaat zich tot het deelnemen aan de proeven op de door hem/haar
aangekruiste data.

Hierbij verklaar ik dat bovenvermelde inlichtingen waarheidsgetrouw zijn.
Te:

Datum:

Handtekening (bij indiening op papier)

Digitale handtekening (elektronische indiening) i

Terug te sturen naar:
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp (EA18)
Veerle Van Beversluys
Technologiepark 903
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 264 55 02
veerle.vanbeversluys@ugent.be

Inschrijvingsformulier BIR — pagina 4

