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Stel een vraag

Studenten Universiteit Hasselt kapen weer prijzen weg
maandag 29 november 2010

Studenten van de Universiteit Hasselt die een prijs krijgen voor hun thesis of onderzoeksproject, het is al lang
geen unicum meer. Voor de Universiteit Hasselt een bewijs van de goede studentenbegeleiding, voor de
studenten een prijs die tot 1500 EUR bedraagt. Misschien ken je wel een van de prijskapers in 2010?

Kenny Bosch, afgestudeerd als master in de TEW in 2009 aan de faculteit BEW van de UHasselt , mocht voor
zijn thesis ‘De 'subprime' crisis en het auditverslag’ van het IBECBFA  een prestigieuze prijs in ontvangst
nemen van het Instituut voor erkende bedrijfsrevisoren! Promotor van de thesis is prof.dr. R. Mercken. De
prijsuitreiking vond plaats op 25 november 2010 in het auditorium van de Nationale Bank van België. Kenny
kreeg voor zijn thesis zo maar eventjes 1500 EUR. 

Handelsingenieur Werner Kalders, afgestudeerd in 2010 aan de faculteit Bedrijfseconomische
Wetenschappen van de  UHasselt heeft de prijs voor de beste marketingthesis van Vlaanderengewonnen.
Zijn scriptie handelt over corporate blogs, een relatief nieuwe manier voor ondernemingen om hun bedrijf en
producten voor te stellen. De promotor van de thesis is prof. dr. G. Swinnen. De laureaat ontving als beloning
een cheque van 1000 euro.

Handelsingenieur Birgit Zentjens kreeg voor haar thesis over “Goodwill onder IFRS in turbulente tijden” de
accoutantsprijs, die op 26 november 2010 voor de 19de keer werd uitgereikt door KBAB. Tijdens een
academische zitting met als gastspreker Wim De Vilder mocht Birgit een cheque ter waarde van 750 euro in
ontvangst nemen. Promotor prof. dr. Roger Mercken woonde de prijsuitreiking bij. 

Jaarlijks bekroont VKW-Limburg een eindverhandeling die waardevol is voor het Limburgse bedrijfsleven.
Tijdens de proclamatie van de laatstejaars van de faculteit BEW, werd deze prijs uitgereikt aan
handelsingenieur Annelien Vanthienen voor haar thesis over ‘Analyse van het intermodaal transport via het
spoor. Gevalstudie: Ewals Cargo Care’.

Op een feestelijke zitting bij Voka Hasselt op 2 juli 2010 werden 6 laureaten in de bloemetjes gezet. De eerste
prijs werd door de voorzitter van de jury Prof. dr. G. Houben uitgereikt aan Goele Gijs, getalenteerd master in
de Toegepaste Economische Wetenschappen.

Meer info vind je op de website van de UHasselt . 
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