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Welkom
Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste
kennismaking met de Universiteit Antwerpen. Misschien vond je al enkele jaren geleden
de weg naar onze universiteit en heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval
word je masterstudent en wil je informatie over de masteropleidingen die wij aanbieden.
Dit boekje helpt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces.
De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met 14 000 studenten. Binnen
de Associatie Hogescholen & Universiteit Antwerpen werken we nauw samen met de
Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote-Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen
en de Hogere Zeevaartschool.
Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken
en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie.
‘Leren is leven’ is de slogan van de Universiteit Antwerpen. Niet zomaar een leuze, want
wij maken werk van een goed evenwicht tussen leren en leven. Met ‘kennen’ ben je niets
zonder het ‘kunnen’. De link tussen leren en leven is hier voelbaar aanwezig.
Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is
aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze open campusdagen op
zaterdag 17 maart en zaterdag 28 april en op de infomarkt op woensdag 5 september. Op
8 mei en 5 september zijn er ook speciale infoavonden voorzien.
Prof. dr. Alain Verschoren
Rector Universiteit Antwerpen
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Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?
Studentgerichtheid
De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat
je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen, wat een vlotte interactie mogelijk maakt.
Dankzij de kleine afstand tussen studenten en docenten kan je rechtstreeks bij je proffen
terecht met eventuele vragen en problemen.
De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. Dat biedt opnieuw kansen voor een
interactief onderwijssysteem.
Studenten worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Ten slotte is de Universiteit
Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning, waarbij
wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten.
Innoverende academische opleidingen
De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben
voor theorie én praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk
onderzoek, dat ook internationale faam geniet.
De ‘ivoren’ academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel
belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving.
Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar verwerf je relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om
beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur
schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen worden ingevoerd,
keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen worden verruimd.
Infrastructuur
De Universiteit Antwerpen beschikt over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle
publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. De laatste jaren werd ook
op grote schaal geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten
op te vangen en hen een aangename leeromgeving te bieden.
De studenten van de Universiteit Antwerpen zitten verspreid over vier campussen. De
campussen Drie Eiken, Middelheim en Groenenborger liggen aan de zuidelijke stadsrand,
in een groene omgeving. Studeer je op Campus Drie Eiken dan kan je volop genieten
van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De campussen
Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum Middelheim en
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aan het Nachtegalenpark. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde
zestiende-eeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen.
Vorming
De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen, maar ook een brede vorming aanbieden: jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid,
een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor
pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studie
programma’s.
Antwerpen
Je kiest natuurlijk ook voor de stad Antwerpen. Studeren is niet alleen met je neus in de
boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer
is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek
cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants,
clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur, ... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken.

Meertalige professionele communicatie binnen de
Universiteit Antwerpen
De Universiteit Antwerpen heeft zeven faculteiten:
• Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen
• Geneeskunde
• Letteren en wijsbegeerte
• Politieke en sociale wetenschappen
• Rechten
• Toegepaste economische wetenschappen
• Wetenschappen
De masteropleiding meertalige professionele communicatie is een multidisciplinaire
opleiding die de Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Toegepaste Economische
Wetenschappen samen organiseren.
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Over de master meertalige professionele communicatie
De master meertalige professionele communicatie bestaat uit twee grote componenten:
Bedrijfscommunicatie
Je verwerft de meest recente inzichten en vaardigheden in de bedrijfscommunicatie om
strategisch en effectief te kunnen communiceren in een organisatie. De uitgebreide set
basisvaardigheden voor mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands kun
je aanvullen met professionele communicatieve vaardigheden in één of twee vreemde
talen.
Bedrijfskunde
Door een grondige inleiding in de belangrijkste deeldomeinen van de bedrijfskunde krijg
je inzicht in accountancy, financiële verslaggeving, marketing en in het management en
de strategie van organisaties. Wie al een economische opleiding gevolgd heeft, kan zich
verder specialiseren in een deeldomein.
Communicatie en management: je sleutel tot succes
De boeiende combinatie van management en bedrijfscommunicatie in verschillende talen
is een ideale basis voor een aantrekkelijke functie in een bedrijf of andere organisatie.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
De master meertalige professionele communicatie is toegankelijk voor bachelor- en
masterstudenten.
Via Rechtstreekse instroom:
• Taal & letteren
• Toegepaste economische wetenschappen
Met beperkt voorbereidingsprogramma (variabel aantal studiepunten)
• Communicatiewetenschappen
• Rechten
• Psychologie
• Pedagogie
• Ingenieurswetenschappen
• Toegepaste taalkunde (vertalen en tolken)
• Handelswetenschappen
• ...
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Met schakelprogramma (variabel aantal studiepunten)
• Professionele bacheloropleidingen
Instapvoorwaarden vreemde talen
Om een voldoende hoog niveau te garanderen voor het opleidingsonderdeel vreemde
talen, verwachten we van je dat je taalniveau B2 bereikt hebt voor de vreemde taal (of
talen) die je wilt volgen. Dit niveau is bepaald in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Meer informatie over de taalniveaus vind je op 
http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/3/4/.
Als je graag wilt weten of je talenkennis voldoende is, kun je een taaltest afleggen. Meer
informatie hierover vind je op onze website www.ua.ac.be/mpc.

Loopbaanperspectieven
Multidisciplinaire academici die strategisch, volgens de regels van de kunst en in verschillende talen kunnen communiceren, zijn erg welkom op de huidige arbeidsmarkt. Vooral
wanneer ze ook nog eens een meer dan behoorlijke bedrijfskundige bagage hebben.
De master Meertalige Professionele Communicatie geeft je een flinke voorsprong om
een boeiende loopbaan uit te bouwen. Je komt meteen in aanmerking voor diverse
instapfuncties in elk domein waarin communicatieve vaardigheden een belangrijke rol
spelen. En dat zijn er heel wat: communicatieadvies, management, reclame, consulting,
onderzoek en opleiding – om er maar enkele te noemen. Zo kwamen oud MPC-studenten
terecht bij Accenture, Ernst & Young, ...

Schakelprogramma
Professionele bachelors kunnen instromen in de master in de meertalige professionele
communicatie via een specifiek schakelprogramma of via een verkorte bachelor toegepaste economische wetenschappen of taal en letteren.
Het schakelprogramma houdt in dat je je grondig voorbereidt op de twee grote componenten uit de masteropleiding: bedrijfscommunicatie en bedrijfskunde. Door een
grondige inleiding in verschillende taaldisciplines en een voorbereiding op de grondbeginselen van economie en management word je klaargestoomd voor de master in de meertalige professionele communicatie. Opleidingsonderdelen zoals wetenschapsfilosofie en
academisch schrijven helpen je om je academische vaardigheden verder te ontwikkelen.
De basisdoelen van dit programma zijn dus kennisvoorbereiding en academisering.
Studenten die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op een goede studiebegeleiding en
ondersteuning. Zij kunnen terecht bij de studietrajectbegeleider en het contactpunt voor
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de schakelstudenten. Daarnaast organiseren we tijdens het jaar verschillende info
momenten om vragen en opmerkingen zo goed mogelijk op te vangen.
Voor wie is dit schakelprogramma bestemd?
Het schakelprogramma is in de eerste plaats bestemd voor professionele bachelors in de
volgende studiegebieden: communicatiemanagement, communicatiebeheer, journalistiek en office management. Maar ook als je een andere vooropleiding gevolgd hebt,
is het mogelijk om een individueel schakelprogramma samen te stellen. Buitenlandse
studenten met een diploma hoger onderwijs komen in aanmerking voor een voorbereidingsjaar met een vergelijkbaar programma.
Hoe is het studieprogramma van het schakelprogramma samengesteld?
Het schakelprogramma telt 63 studiepunten. Het curriculum is opgebouwd rond een
verplichte component (34 studiepunten) en 6 clusters met telkens een keuzepakket
(29 studiepunten). Met deze clusters willen we tegemoetkomen aan de mogelijkheid om
een flexibel programma op te bouwen. Dit doen we omdat je vakken volgt uit verschillende bachelorjaren wat soms overlappingen met zich kan meebrengen.
1. vaste opleidingsonderdelen
2. cluster vreemde talen
3. cluster recht
4. cluster filosofie
5. cluster taalkunde
6. cluster cultuur
7. verbredende cluster
1. Vaste opleidingsonderdelen (34 sp)
Inleiding tot de algemene economie
Management en organisatie
Inleiding Wetenschappelijk economisch werk
Interdisciplinaire linguïstiek
Algemene taalkunde
Academisch schrijven
Nederlandse taalbeheersing 1
2. Cluster vreemde talen (6 of 12 sp te kiezen)
Zakelijk en economisch Duits 1 & 2
Zakelijk en economisch Engels 1 & 2
Zakelijk en economisch Frans 1 & 2
Zakelijk en economisch Spaans 1 & 2
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Semester
1
2
1
1
1
1
2
1&2
1&2
1&2
1&2

Sp
6
6
3
6
6
3
4
3&3
3&3
3&3
3&3

3. Cluster recht (6 sp te kiezen)
Onderneming en recht
Handels- en vennootschapsrecht
HRM en arbeidsrecht

1
1
1

6
6
6

1
1
1 of 2
1

3
4
3
3

Nederlandse taalkunde 1

1

4

Franse taalkunde 1:
taalkunde van het moderne Frans

2

4

Englishes / English as a Germanic language
Spaanse taalkunde 1
Inleiding tot de Duitse taalwetenschap

1
1
1

4
4
4

Cultuurgeschiedenis van de Nederlanden
Inleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periode
Cultural history of the United Kingdom
Cultural history of the United States

1
2
2
1

4
4
4
4

Cultuurgeschiedenis van het Duitstalige gebied
(tweejaarlijks vanaf 2011 - 2012)

2

4

Samenleving en cultuur in Spanje
Samenleving en cultuur in Spaans Amerika

2
1

4
4

Europese en internationale omgeving
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1

2
1 of 2

6
3

Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen
2 (volgtijdelijkheid: je kan dit vak enkel kiezen als je
statistiek 1 gevolgd hebt)

1 of 2

3

2
1

3
3

4. Cluster filosofie (3 sp te kiezen)
Filosofie
Inleiding tot de westerse wijsbegeerte
Levensbeschouwing
Wetenschapsfilosofie en kennisleer
5. Cluster taalkunde (4 sp te kiezen)

6. Cluster cultuur (4 sp te kiezen)

7. Verbredende cluster (6 sp te kiezen)

Inleiding tot de psychologie
Inleiding tot de sociologie
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Masterprogramma
Het programma van de masteropleiding bestaat uit drie componenten:
• bedrijfscommunicatie
• management/bedrijfskunde
• masterscriptie
Je hebt de keuze tussen een voltijds en een deeltijds programma, waarbij je de opleidingsonderdelen over twee jaar kunt spreiden.
Ben je een academische bachelor of master uit de humane of de exacte wetenschappen?
Dan kan je via een aangepast voorbereidingsprogramma instromen. Professionele
bachelors volgen eerst een schakelprogramma. Meer informatie over de verschillende
voorbereidings- en schakelprogramma’s vind je op www.ua.ac.be/mpc.
Het voltijdse programma
Bedrijfscommunicatie

24

Taal in bedrijf: communiceren voor organisaties

6

Specialisatie bedrijfscommunicaties

6

Bedrijfscommunicatie in een vreemde taal (D/E/F/S)

6

Profileringsruimte

6

Bedrijfscommunicatie in een tweede vreemde taal (D/E/F/S)

6

Taalvak uit een ander masterprogramma taal- en letterkunde

x

Vergaderen en onderhandelen

3

Digitale communicatie

3

Interculturele communicatie

3

Communicatiemanagement

6

Marketingcommunicatie

3

Management/bedrijskunde

21

Management voor studenten Taal en Letteren

21
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Strategic management of Strategisch management

6

Financiële verslaggeving: beginselen en analyse

6

Marketing management of Marketingbeleid

6

Organisatiepsychologie

3

21

Management voor studenten Toegepaste Economische Wetenschappen
Organisatiepsychologie

3

Major Strategie en Organisatie

18

Major Accountancy en Bedrijfsrevisoraat

18

Major Financiering

18

Major Marketing

18

Masterscriptie
Communicatieonderzoek: methoden en technieken
Specifiek communicatieonderzoek
Totaal

15
6
9
60

Opleidingsonderdelen
In deze brochure vertellen we graag meer over de inhoud van de verplichte opleidings
onderdelen.
Op www.ua.ac.be/ood -> Taal- en letterkunde -> master in de meertalige professionele
communicatie vind je meer informatie over de andere opleidingsonderdelen, begin- en
eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal.

Bedrijfscommunicatie
Taal in bedrijf: communiceren voor organisaties | 6 sp
Je maakt kennis met verschillende vormen van communicatie die passen in een
professionele context. Onder meer volgende vormen van mondelinge en schriftelijke
communicatie komen aan bod. We richten ons onder meer op:
• informatieve (multi)mediapresentaties
• gelegenheidstoespraken
• informatieve vergaderingen en debatten
• formulieren
• folders
• communicatieplannen
Specialisatie bedrijfscommunicatie | 6 sp
Deze cursus belicht de meer strategische vormen van bedrijfscommunicatie, zoals slecht
nieuws brengen en anderen overtuigen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan
document design. Dankzij recente inzichten uit de vakliteratuur en levensechte cases
ontwikkel je vaardigheden in mondelinge en schriftelijke communicatie. We richten ons
onder meer op:
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•
•
•
•
•
•
•
•

persberichten en crisiscommunicatie
persuasieve teksten en direct marketing
voorlichting en reclame
slechtnieuwsbrieven en -gesprekken
goodwillcommunicatie
functioneringsgesprekken
sollicitatiebrieven en -gesprekken
communicatieplannen

Bedrijfscommunicatie in een (tweede) vreemde taal | 6 sp
Je kan je taalbeheersing van één of twee vreemde talen uitbreiden. De taalvakken in deze
master richten zich specifiek op taalgebruik in een professionele context. Je hebt de keuze
uit vier vreemde talen:
• Duits
• Engels
• Frans
• Spaans
Vergaderen en onderhandelen | 3 sp
De cursus behandelt verschillende aspecten van onderhandelen en probleemoplossend
vergaderen. Centraal staan simulaties en rollenspelen over verschillende types competitieve en interactieve beslissingsproblemen. Dit gebeurt in een studio waar we videoopnames maken. De relevante technieken en concepten, de gebruikte methodologie, de
feedback op de resultaten en je ervaringen worden uitgebreid besproken in de colleges.
Je maakt voornamelijk via zelfstudie kennis met de vakliteratuur en je ontwikkelt je
onderhandel- en vergadervaardigheden.
Digitale communicatie | 3 sp
Digitale communicatie speelt een belangrijke rol in hedendaagse bedrijfscommunicatie.
Daarom is het cruciaal om na te gaan op welke manier we die media zo efficiënt en zo
effectief mogelijk kunnen benutten. In de cursus komen voornamelijk volgende a specten
van digitale communicatie aan bod:
• webcommunicatie
• communicatie via spraaktechnologie
• digitale media die samenwerking ondersteunen
Communicatiemanagement | 6 sp
Een positief en geloofwaardig imago is cruciaal om de positie van een organisatie
duurzaam te verstevigen. Communicatiemanagers stippelen een communicatiebeleid uit
zodat de organisatie zich op een positieve manier kan profileren. Ze coördineren, contro| 12

leren en evalueren allerhande communicatieactiviteiten, zoals de ontwikkeling van een
huisstijl, marketingcommunicatie en persconferenties.
Dit vak biedt je onder meer:
• inzicht in het belang van een doordacht communicatiebeleid
• een realistisch beeld van het takenpakket van een communicatiemanager en zijn
team
• een kennismaking met enkele cruciale begrippen, zoals corporate identity, corporate
image en corporate reputation
• inzicht in de onderzoeksmethoden om identiteit, imago en reputatie te analyseren
• inzicht in de praktische planning van communicatieacties
• inzicht in het belang van een goede interne en externe communicatie in crisissituaties
Interculturele communicatie | 3 sp
Wie effectief kan communiceren met personen uit andere culturen en uit andere sociale
groepen, heeft veel meer kans op zakelijk succes. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelingen, expatriation of de aanpassing van producten en de marketingcommunicatie aan
de lokale markten.
Een greep uit de behandelde onderwerpen:
• interpretatiemechanismes en potentiële interculturele interpretatiefouten
• gerichte observatie van culturele verschillen
• analyse van interculturele verschillen met betrekking tot tijd, ruimte, verbale- en
non-verbale communicatie en perceptie
• overzicht van onderzoek: Hall, Hofstede, Pinto e.d.
Marketingcommunicatie | 3 sp
In de marketingmix neemt communicatie een centrale plaats in. ‘Marketingcommunicatie’ geeft een volledig overzicht van de fundamenten,technieken en toepassingen van
marketingcommunicatie in een Europese context. De belangrijkste thema’s zijn:
• geïntegreerde communicatie en het communicatieplan
• merkenbeleid en marketingcommunicatie
• modellen van communicatiewerking
• doelgroepen, objectieven en budgetten
• reclame, mediaplanning , reclame-onderzoek
• verkooppromotie, public relations, sponsorship, direct marketing en winkel
communicatie
De thema’s worden vanuit een theoretisch perspectief behandeld en via praktijkgetuigenissen concreet gemaakt.
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Management / Bedrijfskunde
Strategic manangement of strategisch management | 6 sp
Deze cursus belicht de werking van een organisatie vanuit een strategisch perspectief.
Het uitgangspunt is een model van organisatorische effectiviteit, dat bepaald wordt door
de doelen, de interne en de externe context van een organisatie.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
• de impact van de interne context op de organisatorische effectiviteit, met aandacht
voor structuur, cultuur, macht en beleidsvorming
• strategische besluitvorming
• concurrentiestrategie en concurrentievoordeel
• strategische planning
• strategische industrie-analyse
• SWOT-analyse en kritieke succesfactoren
• strategietypes
• scenarioplanning
• onzekerheidsmanagement
Financiële verslaggeving: beginselen en analyse | 3 sp
In de cursus wordt het internationale normenkader (International Financial Reporting
Standards – IFRS) als basis gehanteerd.
• Je maakt kennis met de basisbeginselen van de financiële verslaggeving:
• structuur en elementen van financiële verslaggeving
• systeem van interne controle
• beginselen van dubbel boekhouden
• boekhoudkundige verwerking van voorraden en langetermijnmiddelen
• provisies, waardewijzigingen en financiële instrumenten
• opbouw van een balans en resultatenrekening
• kasstroomoverzichten
• verwerking van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen
• transacties in vreemde deviezen
• basisbeginselen van structuur- en ratio-analyse
• geïntegreerde financiële analyse
• financiële rapportering in het kader van internationale groepen
Marketing management of marketingbeleid| 6 sp
Deze cursus biedt je een inzicht in basisprincipes van marketing en in het marketing
beleid van een onderneming:
• de impact van de marketingomgeving
• de noodzaak van een evenwicht tussen beschikbare middelen en marktgelegenheden
• analyse en conceptualisatie van het koopgedrag
| 14

•
•
•
•
•

marktsegmentatie
marktonderzoekbeginselen en -technieken
analyse van de marketingmix: productbeleid, prijsbeleid, communicatiebeleid, distributiebeleid en promotiebeleid
de organisatie van de marketingfunctie en de integratie ervan in de onderneming
implementatie- en controleaspecten van marketingbeleid

Organisatiepsychologie | 3 sp
Deze cursus gaat dieper in op de manier waarop we methodes en fundamentele principes
uit de psychologie toe kunnen passen op organisaties om het welzijn en de werking e rvan
te ondersteunen.
Het eerste deel handelt over individueel gedrag en hoe dit bepaald wordt door sociale
situaties. Dit thema wordt belicht vanuit de sociale psychologie, de persoonlijkheids
psychologie en de emotiepsychologie.
In het tweede deel komen groepsprocessen en groepsdynamica aan bod. Centraal staan
die groepsprocessen die een impact hebben op conflict en coöperatie.
Masterscriptie
Je masterscriptie is opgebouwd uit twee delen:
Communicatieonderzoek: methoden en technieken | 6 sp
Deze cursus geeft je een overzicht van verschillende vormen van communicatieonderzoek
ter voorbereiding van je scriptieonderzoek. Je maakt kennis met de methodes voor effect
onderzoek en met de kwantitatieve en kwalitatieve dataverwerking van gegevens uit
(effect)onderzoek.
Ook reiken we je via diverse pretestmethodes instrumenten aan om naar de kwaliteit van
professionele communicatiemiddelen te peilen:
• split-run
• enquêtering
• plus-minmethode
• hardopdenkonderzoek
Specifiek communicatieonderzoek | 9 sp
De masterscriptie vormt de afsluiting van je opleiding. Hiermee toon je aan dat je je b
 rede
academische scholing kan linken aan de praktijk. Het praktijkgerichte komt tot u
 iting
in de keuze van het onderwerp: vaak betreft het onderzoek waar een onderneming, een
organisatie of de overheid baat bij heeft.
Denk bijvoorbeeld aan:
• een effectieve website ontwerpen voor een gemeentelijke dienst;
• een voorlichtingscampagne ontwikkelen voor een allochtone doelgroep;
• instructieve teksten schrijven voor bejaarden;
15 |

•

onderzoeken hoe product recall advertenties de schade aan het bedrijfsimago of
aan het merk zoveel mogelijk kunnen beperken.

Je masterscriptie geeft een significante meerwaarde aan je diploma. Jonge academici die
in staat zijn om theoretische inzichten te vertalen naar de praktijksituatie zijn immers
bijzonder welkom op de arbeidsmarkt. Het is dan ook een goed idee om je masterscriptie
te benaderen als visitekaartje voor toekomstige sollicitaties.
Snuffelstage
Je krijgt aan het begin van het tweede semester de kans om een korte stage te lopen
bij een bedrijf of organisatie, een zogenaamde ‘snuffelstage’. De periode is steeds in de
laatste week van januari en de eerste week van februari. Die wordt in het programma
college- en examenvrij gehouden.
Een student aan het woord
Meertalige professionele communicatie… een hele mondvol, maar wat is het nu eigenlijk? Als
iemand me dit vraagt, vertel ik altijd hoe onze master een brug slaat tussen management en
communicatie, zodat we heel wat beter voorbereid zijn voor de bedrijfswereld. Daar zijn ze
altijd op zoek naar communicatieve medewerkers die zelfstandig kunnen werken, maar die ook
prima functioneren in teams. Laat dat toevallig twee ervaringen zijn die wij elke dag opdoen!
Naast enkele meer theoretische vakken die onontbeerlijk zijn om vat te krijgen op het bedrijfs
leven – zoals financiële verslaggeving: nooit gedacht dat ik ooit geboeid zou r aken door het
beursleven of door boekhouden! – krijgen we ook praktijkgerichte communicatievakken die
ons klaarstomen voor een boeiende loopbaan. In korte modules leren we in een pittig tempo
zelf omgaan met levensechte situaties waar we straks uitgebreid mee geconfronteerd worden:
hoe schrijf je rapporten, slechtnieuwsbrieven en persberichten, hoe voer je functionerings- of
sollicitatiegesprekken, hoe communiceer je in een crisissituatie? Een flinke portie zelfstudie,
feedback van je studiegenoten en de veelzijdige colleges zelf brengen je een hoop bij. En dat is
uiteindelijk toch de bedoeling, niet?
P.S. Heb je trouwens gemerkt dat ik overal ‘we’ schrijf? Een leuke plus aan MPC is dat je al eens
samen op tweedaagse gaat - zo leer je elkaar pas echt kennen!

Alumni
Studenten die de master meertalige professionele communicatie gevolgd hebben, komen
in de meest uiteenlopende functies in profit en non-profit organisaties.
We zijn ervan overtuigd dat contacten tussen deze oud-studenten onderling, maar ook
tussen alumni en het academisch personeel of alumni en de studenten, een positief effect
hebben op de ontplooiing van zowel de oud-student, de student als de opleiding zelf.
Daarom organiseren we een jaarlijkse bijeenkomst en ook andere activiteiten waaraan de
oud MPC-studenten kunnen deelnemen. Via deze weg kan je contact houden met mede| 16

studenten, elkaar opvolgen in het carrièrepad, realistische verwachtingen krijgen over je
toekomst, contact houden met de Universiteit Antwerpen,...
Door ook de huidige MPC-studenten hierbij te betrekken, krijgen zij de kans om te leren
uit de ervaringen van de alumni en om de eerste contacten te leggen met bedrijven.

Nuttige info over je studietraject
Masteropleidingen binnen de bamastructuur
Met het ondertekenen van het Bologna-akkoord, werd in heel Europa de bachelormasterstructuur ingevoerd. Alle opleidingen aan de universiteit werden omgevormd
tot academische bachelor- en masteropleidingen. Om te kunnen inschrijven voor een
masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een professioneel of een academisch
bachelordiploma. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je ofwel
rechtstreeks instromen in een masteropleiding, ofwel eerst een schakelprogramma (na
een professionele bacheloropleiding) of een voorbereidingsprogramma (na een academische bacheloropleiding) volgen (zoals voorgesteld in volgend schema).

academische bachelor
professionele bachelor

à

rechtstreekse instroom

à

à

voorbereidingsprogramma

à

à

schakelprogramma

à

academische master

Dankzij de nieuwe bachelor-masterstructuur en het flexibiliseringssysteem heb je als
student meer keuzemogelijkheden gekregen om je studieprogramma in te vullen. In elke
faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma
en over de aangeboden keuzemogelijkheden.
Het is belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een redelijke
tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van
studievoortgangsbewaking en -begeleiding opgezet: de faculteit zal je studieprestaties
volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van het goedgekeurde studieprogramma hebt behaald.
Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op www.ua.ac.be/OER.
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Leerkrediet
Het leerkrediet werd in het leven geroepen om je te stimuleren om een doordachte
studiekeuze te maken. Het is een maatstaf voor studiesucces en studievoortgang en
kan gevolgen hebben voor jouw recht op verder studeren en jouw sociale statuut als
student. Daarom is het belangrijk om doordacht te kiezen, je in te zetten voor je studie
en ook administratief tijdig met alles in orde te zijn. Meer informatie vind je ook op
www.ua.ac.be/studiepunten.
Hoe werkt het leerkrediet?
Elke student krijgt 140 studiepunten bij zijn eerste inschrijving aan de universiteit. Voor
elk opleidingsonderdeel waarvoor je inschrijft wordt je leerkrediet verminderd met de
overeenkomstige studiepunten. Enkel wanneer je slaagt voor dat opleidingsonderdeel,
komen die studiepunten er terug bij. Studiepunten waarvoor je gedelibereerd wordt, dit
wil zeggen geslaagd verklaard hoewel je er geen creditbewijs voor behaalde, komen niet
terug bij je leerkrediet. Dit kan in je nadeel zijn wanneer je een bijkomende master wil
behalen.
Opleiding afgewerkt?
Na het behalen van je bachelordiploma, behoud je je leerkrediet. Als je een masterdiploma behaalt, wordt het startkapitaal van 140 studiepunten van je saldo afgetrokken.
Als je studietraject perfect is verlopen, heb je dan nog 60 studiepunten over.
Onvoldoende leerkrediet?
Als je geen of een negatief leerkrediet hebt, mag de universiteit je inschrijving weigeren.
Als je onvoldoende studiepunten hebt voor de opleiding of het programma waarvoor je
wilt inschrijven, kan de universiteit je inschrijving beperken tot het aantal studiepunten
waarover je nog beschikt. Aan de Universiteit Antwerpen wordt géén verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd. Je hebt wel van de betrokken faculteit de toelating tot inschrijven
nodig en deze zal in de meeste gevallen je studieprogramma beperken.
Het aantal studiepunten dat je opneemt via je inschrijving en het aantal studiepunten
waarvoor je credits behaalt via de examens is dus belangrijk!
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Studiebegeleiding
De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding is er om je te helpen vanaf het
moment dat je je voor het eerst inschrijft tot op het moment waarop je je diploma in
handen krijgt.
•

•

•

•
•

•

•
•

Onze medewerkers staan voor je klaar met informatie en advies over studeren in het
hoger onderwijs. Ze beantwoorden je vragen over de opleidingen, het onderwijs- en
examenreglement, het leerkrediet enzovoort. Met specifieke vragen, bijvoorbeeld
over je individuele studieprogramma of over vrijstellingen, kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.
Een studiekeuze maken is makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met een studentenbegeleider kan je aan de hand van gesprekken meer zicht krijgen op je persoonlijkheid, capaciteiten en interesses en de opleidingen die daarbij passen, al dan niet in
het kader van heroriëntering. Oefeningen uit het werkboek ‘Kijk op Kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’ kunnen je hierbij helpen.
Een studentenbegeleider kan je ook begeleiden in het aanscherpen van je studievaardigheden (hoe verwerk je grote hoeveelheden leerstof, hoe maak je een schema,
hoe maak je goede notities, …) en het maken van realistische studieplanningen om je
uitstelgedrag tegen te gaan.
Ook wanneer je geconfronteerd wordt met persoonlijke problemen die je studies
belemmeren (faalangst, rouwverwerking, relatieproblemen, …) kan je terecht bij een
studentenbegeleider die samen met jou nagaat welke hulp je het best kan gebruiken.
Als student met een functiebeperking kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor
onderwijs en/of examens, indien je beschikt over een geldig attest. Je kan je aanvraag
indienen via www.ua.ac.be/functiebeperking. Het is belangrijk dit tijdig te doen! Meer
informatie vind je in de folder ‘Studeren met een functiebeperking’.
Studenten die sport of kunst beoefenen op een hoog niveau kunnen eveneens
bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. Aanvragen van topsporters worden beoordeeld door de Sportcommissie, die van de kunstbeoefenaars
door de Commissie Cultuur. Meer informatie vind je op www.ua.ac.be/sportenkunst of
in de folder ‘Studeren met een topsport- of kunstbeoefening’.
We kunnen je ook helpen in je zoektocht naar jobs die passen bij je persoonlijkheid,
capaciteiten en interesses, en geven zelfs nuttige sollicitatietips. Ook als je wil verder
studeren, kan je bij ons terecht voor informatie.
Wil je eerder verworven competenties (EVC) laten erkennen? Contacteer dan de EVCcoördinator voor informatie, een adviesgesprek en het opstarten van de procedure.
Meer informatie vind je op www.ua.ac.be/evc.

Je kan op elke campus bij een studentenbegeleider terecht. Informatie en afspraken
verlopen steeds via het Studenten Informatie Punt (STIP): T +32 3 265 48 72, stip@ua.ac.
be. Neem ook een kijkje op de website: www.ua.ac.be/studentenbegeleiding.
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Studeren in het buitenland
De Universiteit Antwerpen neemt actief deel aan Europese uitwisselingsprogramma’s
zoals Erasmus. Elk jaar studeert een aanzienlijk grote groep studenten één semester aan
een buitenlandse universiteit.
In het kader van het Erasmusprogramma heeft de Universiteit Antwerpen samenwerkingsakkoorden gesloten met heel wat universiteiten in West- en Centraal-Europa. Maar
we kijken verder dan Europa: op bilaterale basis (buiten het kader van Erasmus) werden
wereldwijd uitwisselingsprogramma’s uitgewerkt.
In het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking kan je met een beurs een
aantal maanden in een ontwikkelingsland studeren. Je studieperiode aan één van de
buitenlandse partneruniversiteiten wordt erkend als onderdeel van je studie aan de
Universiteit Antwerpen.
Meer informatie vind je op de website van de Dienst Internationale Samenwerking:
www.ua.ac.be/dis.

Infomomenten
Open campusdagen
Op 17 maart en 28 april 2012 organiseert de Universiteit Antwerpen open campusdagen.
Naast een algemene en een opleidingsspecifieke infosessie kan je aan de infostanden
cursussen inkijken en een aantal brochures verkrijgen. Je krijgt de gelegenheid om vragen
te stellen en ook een persoonlijk gesprek is mogelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Meer informatie vind je op www.ua.ac.be/opencampusdagen.
Voor de master meertalige professionele communicatie vinden er ook twee specifieke
infosessies plaats:
•
•

Eerste infosessie MPC (voor zij-instromers)
dinsdag 8 mei 2012 om 18 uur
Tweede infosessie MPC
woensdag 5 september 2012om 18 uur

Infomarkt
Twijfel je in september nog over je studiekeuze, of wil je graag bevestiging van je
keuze? Dan kan je terecht op de infomarkt op 5 september 2012. Bachelor-, schakel-,
master- en master-na-masterprogramma’s komen aan bod, alsook flexibel studeren
en avondonderwijs. Aan de infostanden kan je cursussen inkijken, brochures verkrijgen en bijkomende vragen stellen aan de medewerkers van de opleidingen en de
studentenbegeleiders. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer informatie vind je op
www.ua.ac.be/infodagen.
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Nuttige websites
Opleidingen
Op www.ua.ac.be/studiekiezer vind je uitgebreide informatie over alle opleidingen die de
Universiteit Antwerpen inricht.
Inschrijven
Praktische informatie in verband met de inschrijvingen vind je op www.ua.ac.be/inschrijven.
Blackboard
Op het studentenportaal https://blackboard.ua.ac.be vind je algemene informatie die
voor jou als student nuttig kan zijn: de academische kalender, informatie over financiering, huisvesting, sociale voorzieningen, beschikbare cursussen, eet- en drinkgelegenheden op de campussen, studentenjobs, studentenclubs, sportactiviteiten, doctoreren,
enzovoort.
Bibliotheek
De Universiteit Antwerpen heeft een uitgebreide collectie boeken ter beschikking voor
studenten en personeel. Op de Stadscampus bevindt zich een gloednieuwe bibliotheek
voor de humane en sociale wetenschappen. Op de campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken zijn de bibliotheken voor de exacte en medische wetenschappen
gehuisvest. Meer informatie op http://lib.ua.ac.be.
Wegbeschrijving naar de vier campussen
Op www.ua.ac.be/route kan je de wegbeschrijving naar de verschillende campussen
terugvinden: Campus Middelheim, Campus Groenenborger, Campus Drie Eiken en de
Stadscampus.
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Meer info?
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Studietrajectbegeleider
Mevrouw Kathlijn Pittomvils
T +32 3 265 45 74
kathlijn.pittomvils@ua.ac.be
Departement Taalkunde
Pol Cuvelier
T +32 3 265 42 45
pol.cuvelier@ua.ac.be
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Departement Management
Luuk Van Waes
T +32 3 265 51 59
luuk.vanwaes@ua.ac.be
Wil je graag op de hoogte blijven?
Op onze website vind je steeds de meest recente informatie: www.ua.ac.be/mpc.
Als je nog vragen hebt, stuur die dan gerust naar mpc@ua.ac.be.
Studenten Informatie Punt (STIP)
Stadscampus
Gebouw E (Agora), 1ste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
T +32 3 265 48 72
stip@ua.ac.be
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