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VTKalender
wo 03/11
 18:00 Code Sprint    Projectlokalen
don 04/11  
 17:30  Night of the Proms    Sportpaleis
tot ma 15/11  
  Onderwijsevaluatie   escher.elis.ugent.be/WebEval/

VTK, VTK, VTK olé olé!
Jawel, we zijn enthousiast, want VTK heeft weeral eens prijzen weg-
gekaapt op het IFT!  Onze volleybaldudes hebben de eerste plaats 
gehaald, terwijl we over het algemeen de beker voor de tweede 
plaats gescoord hebben. Feestje!
Na al dat sportief geweld en die eerste drukke weken is het wat 
rustiger geworden op de VTKalender. Misschien is dit wel een goeie 
gelegenheid om die cursussen eens vanonder het stof te halen...
... of anders ga je gewoon donderdag met ons mee naar Night of 
the Proms natuurlijk! Met wat geluk ben je nog niet te laat en kun je 
je nog inschrijven op de site. Wie liever achter zijn laptop blijft zit-
ten kan terecht op de Code Sprint van Web&ICT voor wat hardcore 
nerdy action. 
En ohja: vergeet die Onderwijsevaluatie niet in te vullen. Sommige 
proffen verdienen nu eenmaal een virtuele spanking (of juist niet...).

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



DOCTORAATSSYMPOSIUM
Ben je masterstudent en wil je je master-
proef verzilveren? Ben je geïnteresseerd in 
onderzoek, maar weet je niet hoe je eraan 
begint? Of ben je gewoon eens benieuwd 
naar de activiteiten van je 
proffen buiten de lessen? 
Kom dan op woensdag 
1 december 2010 vanaf 
14u zeker een kijkje ne-
men in de Aula (Volder-
straat 9, 9000 Gent), 
op het 11e UGent-FirW 
doc toraatssymposium. 
Er staat onder meer ook een voordracht 
van Karel Van Eetvelt (UNIZO) op het pro-
gramma. Voor meer informatie, surf naar 
http://symposium.firw.ugent.be/. 
Deelname aan het symposium is gratis. 
Niettemin vragen we om ten laatste op 
woensdag 24 november je deelname te be-
vestigen via de vermelde website.

ONDERWIJSEVALUATIE
De onderwijsevaluaties zijn weer volop bezig! 
Volgde je vorig semester vakken aan onze 
faculteit? Surf dan zo snel mogelijk naar 
http://escher.elis.ugent.be/WebEval/ en kijk welke 
vakken jij mag evalueren. 

Heb je al je vakken volledig geëvalueerd? Dan zorgt 
FRiS voor een lekkere beloning. Deze kan je komen 
halen op de volgende tijdstippen en plaatsen:



IAESTE INFOMOMENT
Wil jij ook doodgraag op stage 
en weet je niet goed hoe dit in 
zijn werk gaat? Kom dan zeker 
naar dit infomoment op 8 no-
vember! Hier wordt uitgelegd 
hoe alle verschillende ‘forms’ 
werken, wanneer je wat moet 
doen en wat er van jou vereist 
wordt! 
Na deze informatieve avond is 
er ook nog een International 

Evening, die het tipje van de sluier oplicht over hoe het 
misschien ook op jouw stage eraan toe kan gaan! 

Be there or be een vierkantje!

INFO-AVOND SOLLICITEREN
Ooit, op een dag zal ook jij met knikkende knieën, zwetende handen voor je eerste sol-
licitatie staan. Om dit moment zo vlot en professioneel mogelijk te laten verlopen organi-
seert de VTK op 8 november een info-avond solliciteren. Electrabel voorziet een aantal 
workshops waar je de trucjes leert, nodig om een positieve indruk na te laten. Dit evene-
ment zal doorgaan in de kantoren van Electrabel aan het Zuid om 17.30 u. Op het einde 
van de avond kan je nog genieten van een receptie om daar rustig alle informatie te laten 
bezinken en een babbeltje te slaan met de mensen van Electrabel. Inschrijven kan op de 
www.vtkrecruitment.be . Treuzel niet, de plaatsen zijn beperkt.

CODE SPRINT

WEB & ICT werken samen met hun 
medewerkers aan de site. Zin om te 
helpen? Kom gerust af!

POKERTOERNOOI
Ook dit jaar organiseert Cul-
tuur een pokertoernooi en 
ook deze keer wordt er niet 
om geld gespeeld, maar wel 
om enkele mooie prijzen. 
Ben je een ervaren speler 
of gewoon iemand die het 
spel eens zou willen leren, 
kom dan gerust af op don-
derdag 11 november en 
probeer alle chips in jouw 
handen te krijgen!
Inschrijven is mogelijk op 
de site.

STAGEFAIR
Naar jaarlijkse gewoonte komen een aantal 
bedrijven hun zomerstages op deze beurs voor-
stellen. Dit is het ideale moment om eens per-
soonlijk in contact te komen met bedrijven en 
zo duidelijker beeld te kunnen vormen van het 
geheel van stages.
Een zomerstage heeft zijn onmiskenbare 
voordelen: 
1. Je verdient er studiepunten mee. 
2. Deze werkervaring geeft je een serieuze sur-
plus op je CV. 
3. Je kan er soms nog een mooie cent mee ver-
dienen ook. 
Afspraak op dinsdag 23 november om 17u in de 
Therminal (Hoveniersberg 24).

VTK goes NIGHT OF THE PROMS op 4/11!
schrijf je snel nog in op vtk.ugent.be



In deze sudoku moet je niet de nummers 1 tot 9 invullen, 
maar 3 keer de nummers 1 tot 3. Enjoy!
Een warme choco is dezer dagen altijd welgekomen, daar-
om valt er een flinke bon voor de chocoladebar te winnen.
Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
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