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Jaarli jks studeren aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Universiteit
Gent een 650-tal ingenieurs af (burgerli jk ingenieur,
industrieel ingenieur en burgerli jk ingenieur-architect).

De faculteit telt op dit ogenblik 18.000+ afgestudeerde
ingenieurs, 2.500 leden van de alumnivereniging AIG,
5.000+ studenten, 200+ professoren en 1.400+
onderzoekers.

De AIG, facultaire en studentennieuwsbrief bereiken dan
ook deze duizenden (toekomstige) ingenieurs.



Een verhoogde samenwerking
tussen de bedrijfswereld, de
faculteit en de overheden. 
De erkenning van innovaties en
maatschappelijke bijdragen van
ingenieurs aan de hand van
prijzen en onderscheidingen,
die een inspiratie vormen voor
de jonge studiekiezers.
De organisatie van activiteten
die een meerwaarde zijn voor
ingenieurs in de praktijk. 

AIG bouwt een
ingenieurscommunity uit. Dankzij
AIG kunnen afgestudeerde
ingenieurs contact houden met
elkaar en op de hoogte blijven van
de recente innovaties en evoluties
in de faculteit. 

De visie van de alumniverenging
kan kort samengevat worden in de
volgende drie elementen:

1.

2.

3.

MISSIE



Een expert geeft een les over een
actuaal relevant thema, licht de
basisprincipes toe en geeft een visie
over de toekomst... gevolgd door een
netwerkreceptie met demo's.

Thema 2022-23: "Elektrificatie van
voertuigen en machines: wat zijn de
basisprincipes en hoe kunnen we
betaalbare stroom voorzien?"

Brengt ingenieurs even terug naar
UGent om skills en kennis op te doen
die onmiddelijk inzetbaar zijn voor hun
carrière. Inclusief netwerkreceptie.
 

Thema 2022-23: "Talent management:
het managen van eigen en andermans
talenten' door Prof. Bart Wille. 

Nieuw: Een informele reünie in zomerse
sfeer met drinks & fingerfood. Dit jaar
volledig in Mexicaans thema met
foodbar en cocktailbar in de binnentuin
en middeleeuws refter van de Sint-
Pietersabdij in Gent. 

TOPACTIVITEITEN

TechBoost!

Update@Campus

After Summer Drink



Zorgen voor een interessante kijk op de
geavanceerde en innovatieve werkwijzen
in onze Vlaamse bedrijven. 
Voorbije bezoeken: Ardo, Unilin, ABC, de
Oosterweel-werken en het
sluizencomplex in Terneuzen.

Volgend bezoeken: Renovatie van het
Brusselse Beursgebouw en Farys.

Een lezingenreeks waarbij
vooraanstaande ingenieurs,
afgestudeerd aan de faculteit, een
overzicht geven van hun carrière en
de socio-culturele aspecten van het
werken in het buitenland toelichten. 

Volgende editie: ir. Annelies De Beule
werkzaam in Ghana.

Cultureel event met VIP-programma
voor onze bedrijfspartners. AIG
lanceert volgend jaar een
getrouwheidsaanbod.

Volgende editie (AJ 23-24): Plateau
Speelt Ktesibios.

Bedrijf/werf bezoeken

World Wide Engineers 

Plateau Speelt

Jaarlijkse titel voor een verdienstelijke
ingenieur, afgestudeerd aan de
faculteit, die een belangrijke innovatie
of maatschappelijke bijdrage
realiseerde in het bedrijfsleven.

Engineer of the Year 2022: ir. Tim
Berckmoes

Engineer of the Year



SPONSORAANBOD

Uw bedrijfslogo op de AIG website en in het AIG magazine (AIG-
nieuws) dat 6x per jaar wordt verstuurd.
Gratis deelname AIG topactiviteiten voor 2 genodigden
(Captains of Industry, Engineer of the Year, TechBoost! en viering
100 jaar VTK). 
30% korting op de sponsorpakketten van het FEA Research
Symposium (FEARS). Alle info op fears.ugent.be

Uw bedrijfslogo op de AIG website (bewegende banner)
4 gratis genodigden (2 extra) voor AIG topactiviteiten 
Uitnodiging voor een Instagram-takeover waarbij een FEA
alumnus in uw bedrijf een week lang het AIG kanaal overneemt
met het doel om het bredere publiek een inkijk te geven in de
dagdagelijkse taken van een ingenieur. 
Communicatie omtrent tijdig doorgeven van
masterproefonderwerpen.

Alles van Brons +

BRONS €450

ZILVER €1.200



GOUD €1.800

8 gratis genodigden (4 extra) voor AIG topactiviteiten.
Uw bedrijfslogo in elke digitale AIG nieuwsbrief (AIG-update) die
6x per jaar wordt verstuurd.
Persoonlijke uitnodiging voor u en uw partner voor een exclusief
diner in "het Kasteel van Zwijnaarde" met als gast minister van
Energie Tinne Van der Straeten, in aanwezigheid van het
facultair bestuur en topexecutives uit het bedrijfsleven.

Alles van Brons en Zilver +

OVERTUIGD?
U wordt bedrijfspartner voor een volledig academiejaar (start oktober
2022) door in te tekenen op één van de formules.
Bevestig uw keuze door te mailen naar bedrijfspartners.ea@ugent.be
met uw sponsorpakketkeuze en bijhorende opties.



OPTIES

€900Vacature
Uw bedrijf in de kijker in het AIG-magazine (AIG-nieuws) en
FEA studentennieuwsbrief op een volledige A4-pagina.

€800Digitale vacature
Uw bedrijf in de kijker op de LinkedIn-pagina
van AIG (geboost voor minstens 7 dagen).

€950VIP Event Formule
Exclusieve ontmoeting en netwerkmoment voor u en 4
genodigden bij één van onze events (bijv. Captains of Industry)

OP MAATSocial Evening
Unieke social evening (1x jaar) exclusief en met inhoud
op maat voor uw bedrijf (vb. lezing, rondleiding op
maat, etc.) en uw genodigden op een aantrekkelijke
locatie in het Gentse (gebouw Universiteit of
prominente locatie in binnenstad) inclusief
netwerkmoment met advies catering.

OP MAATLezing "uitdagingen voor 
pas afgestudeerde ingenieurs"
Lezing met een spreker van uw bedrijf rond
uitdagingen voor pas afgestudeerde ingenieurs. Het
event zal opengesteld worden voor alle
masterstudenten (+/- 1.400). De lezing zal gevolgd
worden door een netwerkmoment. 



Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
09 264 37 18
     aig.ugent.be
     bedrijfspartners.ea@ugent.be

CONTACT

http://aig.ugent.be/

