Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor 18, 20 en 21 september 2017
Het wordt een drukke week bij UC Leuven-Limburg. De hogeschool nodigt u volgende
week uit voor niet minder dan 4 events in respectievelijk Diepenbeek, Genk en SintTruiden.

Algemeen directeur UCLL kruipt als dj achter de draaitafels bij
start academiejaar (ma 18/9)
maandag 18 september – 15u-19u – Campus Diepenbeek, middenplein
Als student stond Marc Vandewalle wel eens achter een draaitafel op een fuif. Decennia later gaat hij
de uitdaging van de studenten aan en bestijgt hij weer even het dj-podium. Bij de start van het
academiejaar rijgt hij de verzoeknummers van studenten Management, Technologie, Welzijn en
Lerarenopleiding aan elkaar op het dj-podium, net voor de Gebroeders Baeten.
Bekijk het volledige programma op de UCLL website.

UCLL reikt eerste Moving Minds Award uit (woe 20/9)
woensdag 20 september – 18u-22u – Thorpark Genk (GPS: André Dumontlaan 67, 3600 Genk)
Drie jaar na de start van onze hogeschool, studeerden in juni de eerste Moving Minds af. Dit jaar
reiken we dan ook voor de allereerste keer een award uit aan studenten die de ware Moving Minds
spirit toonden in bv. hun stage, project of eindwerk. Tijdens de academische opening wordt duidelijk
welk van de vijf genomineerde teams de prijs binnenhaalt.
Lees meer over de Moving Minds Award op de UCLL website.

UCLL organiseert picknick voor studenten met Stad Genk (do
21/9)
donderdag 21 september – 12u-15u – Campus LiZa, Genk
De welkomstpicknick voor de studenten Verpleegkunde en Vroedkunde van UCLL i.s.m. Stad Genk
wordt stilaan een jaarlijkse traditie.

UCLL opent nu ook T&W Academie in Zuid-Limburg (do 21/9)
donderdag 21 september – 19u-20u30 – GO! Atheneum Sint-Truiden, Campus Tichelrij
Gouverneur Herman Reynders opent de nieuwe vestiging van UCLL’s Techniek &
WetenschapsAcademie in het atheneum van Sint-Truiden.
Volledig programma in bijlage.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op
persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent
en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik
naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

