Hogeschool UCLL
Persuitnodiging voor 19 september 2016

UCLL-campussen heten studenten welkom
Maandag 19 september verwelkomt hogeschool UCLL haar nieuwe studenten met
verschillende activiteiten op haar Limburgse campussen. In Genk werkt UC LeuvenLimburg daarvoor samen met Stad Genk. De officiële opening van het academiejaar vindt
dit jaar plaats op Campus Proximus, de nieuwe UCLL-campus op het researchpark bij
Leuven.
Pers is welkom om samen met de studenten en docenten in Limburg het academiejaar
feestelijk op te starten.
GENK - LiZa Welkompicknick (i.s.m. Stad Genk) met foodtrucks, ‘wellness’-stand en gratis ijsjes
•

voor meer dan 1000 studenten Vroedkunde & Verpleegkunde

•

wanneer: 13u – Persmoment & welkomstwoord met Anniek Nagels schepen van Cultuur,
Bibliotheek & Academies, Jeugd & Studentenbeleid; met Lieve Haumont, Opleidingshoofd
Verpleegkunde UCLL en met directie HBO Verpleegkunde Genk

•

waar: Campus LiZa, Schiepse Bos 5, Genk

•

Meer info op de website van Jeugd in Genk.

DIEPENBEEK - Nazomerfestivalletje met dj’s en lokale bands
•

Wat: optreden van Fonzy Fonz (om 12u30) en lokale bands

•

voor meer dan 3000 studenten Management, Technologie, Gezondheid, Welzijn en Lerarenopleiding

•

wanneer: vanaf 12u met optredens tot 15u

•

waar: Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw B, Diepenbeek - midden-plein

HASSELT - Nazomerfestivalletje met dj’s en lokale bands
•

voor meer dan 900 studenten Lerarenopleiding Kleuter- en Lager Onderwijs

•

wanneer: vanaf 12u

•

waar: Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, Hasselt - sporthal

Contact:
Jan Withofs, Hoofd Communicatie & Marketing, hogeschool UCLL
jan.withofs@ucll.be • 0473-73 69 19

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 medewerkers is de hogeschool een van de
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie
KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het
is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en
‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en
dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer
5 000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

