Energy track
Toegepaste Psychologie
Energy Academy Certificate:
30 ECTS + 10 learning activities

Minor Energy
Markets
30 | 5 | 5 | 20
met optie
Society
30 | 5 | 20 | 5

Keuzevak
Duurzaam
Gedrag
binnen keuzesemester 1
5|0|5|0

Bachelor
Toegepaste
Psychologie

Minor
Energy &
Society
30 | 10 | 10 | 10
met optie
Business
30 | 5 | 10 | 15

Internship
Energy
29 | u | u | u

Minor
Smart Energy
30 | 20 | 5 | 5

Vrije
keuzeruimte
Energie*
5|0|5|0
* Kan worden
gevolgd in jaar
2, 3 of 4.

Minor
International
Industrial Entrepreneurship
8|3|3|2

LEGEND
Total Energy ECTS
ECTS for Technology (min. 5)
ECTS for Society (min. 20)
ECTS for Business (min. 5)
Elective
Required
Depending on your
Internship/Final Project

YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

Earn an Energy Academy Certificate from the Energy Academy by completing 30 ECTS in Energy in combination with
10 learning activities. This prepares you for your next step: an energy Master or a career in the field of energy!

YEAR 4

Final Energy
Project/Thesis
24 | u | u | u

ENERGIEONDERWIJS
Bij de Hanzehogeschool Groningen kun je bij 27 opleidingen een energieroute
volgen. Die bestaat uit een combinatie van onderdelen uit je eigen opleiding,
onderdelen uit andere opleidingen én Energie Leeractiviteiten aangeboden door
de Energy Academy
Ons energieonderwijs is ingedeeld in drie domeinen: business, society en technology. Je verdiept je in
je eigen discipline (die altijd binnen één van de drie genoemde domeinen valt) en je doet kennis op
buiten je eigen domein en opleiding. Met die brede blik ben je als toekomstige professional beter in staat
oplossingen voor het energievraagstuk aan te dragen.

WAT ZIJN ENERGIE
LEER ACTIVITEITEN?
Energy Academy organiseert een breed
scala aan activiteiten vanuit verschillende
vakgebieden. Zoals lezingen, debatten,
masterclasses en excursies. Blijf op de
hoogte via www.energyacademy.org.
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ENERGY ACADEMY CERTIFICATE
Binnen het samenwerkingsverband van de
Energy Academy, hebben de Hanzehogeschool
en de Rijksuniversiteit Groningen het Energy
Academy Certificate ontwikkeld. Wanneer
je bij de Hanzehogeschool een energieroute
hebt gevolgd en daarnaast aan 10 Energie
Leeractiviteiten van de Energy Academy hebt
deelgenomen, behaal je dit certificaat. Hiermee
kun jij aantonen dat jij je hebt gespecialiseerd

in energie-aspecten van jouw vakgebied én
geleerd hebben multidisciplinair te werken aan de
energietransitie.
Heb je je bachelorgraad eenmaal behaald,
dan kun je verder met de European Master
in Renewable Energy, de European Master in
Sustainable Energy System Management of de
master Energy for Society.

HANZE.NL/ENERGIE

MEER WETEN?
Neem contact op met Saskia Wiegant
E s.wiegant@pl.hanze.nl
Of kijk voor meer informatie
op www.hanze.nl/energie en
www.energyacademy.org/certificate.

