
MANNA 17
8 - 12 Maart : PAL 2.0-week

Hey VTK’ers!

Het is ondertussen de vijfde week 
van het tweede semester en PAL is 
terug! Dit is een grote aanrader voor 
alle eerstejaartjes, dus kijk zeker 
eens of het iets voor jou zou kunnen 
zijn. Natuurlijk hebben we ook weer 
een goliarde klaarstaan. Deze keer 
in de vorm van een biertasting, zeker 
de moeite dus. BEST is ook weer 

actief met zowel een training als een 
(groeps)challenge. Tot slot willen we 
ook nog iedereen bedanken die vorige 
week bloed is komen geven! 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



IAESTE 
AV8 

Dit is de vierde algemene 
vergadering van IAESTE, 

deze vindt online plaats op 10 
maart om 19u30.

Iedereen is welkom, ook mensen die 
niets over IAESTE weten!

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje op 
facebook naar IAESTE Ghent of mail 
naar iaeste@vtk.ugent.be voor meer 

info!



Peer Assisted Learning 
Na een eerste semester Peer Assisted 
Learning, zijn we dit semester terug 
voor het vak WenS. Jullie kunnen zich 
hier inschrijven. Een eerste sessie 
zal volgende week dinsdag (9/03) of 
donderdag (11/03) doorgaan (meer 
info volgt hier en via mail). Een zoom 
link zal later ook gedeeld worden.

Meer info kunnen jullie alvast vinden 
op https://vtk.ugent.be/pal/

Bij PAL komt een groepje van 6 of 
7 eerstejaarsstudenten (tutees) 
tweewekelijks samen met 1 of 2 
ouderejaarsstudenten (tutors).

PAL helpt onder andere tot een betere 
verwerking van de leerstof. Door je in 
contact te brengen met ouderejaars 
word je gestimuleerd om leerstof in 
eigen woorden uit te leggen en leer je 
hoe je grondiger en actiever met de 
leerstof aan de slag kan gaan. Door 
het samenbrengen van studenten en 
het uitwisselen van ervaringen kan een 
effectieve en efficiënte studiemethode 
ontwikkeld worden en wordt de 
zelfredzaamheid gestimuleerd. Verder 
wordt een netwerk gecreëerd onder 
medestudenten die elkaar op een 
andere manier leren kennen en wordt 
de sociale integratie bevorderd.

Voor verdere vragen kan je ons ook 
steeds contacteren via pal@vtk.ugent.
be

BEST Soft Skills Training 
2: Team Management
Best Soft Skill Trainings (BSST) 
give you the opportunity to prepare 
yourself for your future career. Your 
university studies gave you a bunch of 
engineering knowledge and skills but 
didn’t focus that much on soft skills, 
although they are highly appreciated 
by companies. Discover the 3 sessions 
that we’re offering below.

Negotiation skills
Good negotiation skills are a great 
asset in the business world. Sign up 
for Deloitte’s workshop on 24 February 
2021 to learn how to achieve the best 
outcome, improve your negotiation 
style and techniques, and more.

Team Management
The ability to effectively manage a 
team has never been more important, 
especially as the popularity of remote 
work increases, and teams continue 
to be distributed across multiple 
locations. Register now for Deloitte’s 
workshop on 10 March to gain 
invaluable team management skills 
such as communication, leadership, 
conflict resolution, and more.

Presentation Skills
You might have a excellent idea, but 
what if you don’t have the skills to 
present them well to the rest of your 
company? In Arvesta’s session the 
17th of March, you will discover the 
ins and outs of presenting. The focus 
will be on the differences between 
giving presentations in an academical 
context and a business context.



VTKalender 

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten

De winnaar van vorige week 
is Simon Van De Velde, 
Proficiat!

Deze week hebben we een 
suguru voor jullie.  Stuur je 
oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be of breng het binnen bij 
blauw en word de volgende 
winnaar.

naam.........................................

....................................................

e-mail.........................................

....................................................

Maandag 08/03 
 20:00 JippieJoepiJeej Yessur Bier Tasting Goliarde

Woensdag 10/03
 17:00 EBEC Ghent - Team Design  
 19:30 IAESTE AV8 
 20:00 BEST Soft Skills Training 2: Team Management 

Donderdag 11/03
 19:30 Peer Assisted Learning
 20:00 VTK Teambuilding 5.0: Alle wegen leiden naar Rome


