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Welkom
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Welkomstwoord 
door prof. dr. Peter Lievens, decaan

Introductie van de spreker
door prof. dr. Paul Igodt, promotor

Christmas Lecture 
The shape of the planet Earth? 
An unexpectedly deep mathematical challenge!
door prof. dr. Étienne Ghys

Vragenronde
door prof. dr. Paul Igodt
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Science@Leuven Alumnikring, Fund en 
Scholarships
door dr. Jos Peeters, voorzitter

Afscheid en welkom voorzitter Science@Leuven
door prof. dr. Peter Lievens, decaan
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Aankondiging feestjaar 2017 
door prof. dr. Peter Lievens, decaan

Kerstreceptie
aangeboden door de Faculteit Wetenschappen, 
Science@Leuven en V.W.N.I.L.
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The shape of the planet Earth? 
An unexpectedly deep mathematical challenge!
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Science@Leuven Alumnikring, Fund en 
Scholarships
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Afscheid en welkom voorzitter Science@Leuven
door prof. dr. Peter Lievens, decaan
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Science@Leuven & alumnideelverenigingen
Overkoepelende activiteiten / publicaties

• Nieuwsbrief Science@Leuven

• Wetenschappers op de werkvloer

• Christmas Lecture

• Fellow event

• Alumnireis

• …



Alumnireis 2017

• Bestemming Sicilië

• Periode 02/04 – 09/04/2017

• Bezoeken en excursies

o Taormina

o Etna

o vulkaaneiland Stromboli

o Monte Pellegrino

o Palermo

Taormina

Etna

Monte Pellegrino

Stromboli

Palermo



Doelstellingen Science@Leuven Fund

• Beurzen uitreiken aan gemotiveerde en getalenteerde 

buitenlandse studenten die geïnteresseerd zijn om een 

Engelstalige master te komen studeren aan de Faculteit 

Wetenschappen van de KU Leuven

• Visibiliteit van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven 

vergroten

• Meer hooggekwalificeerde buitenlandse studenten aantrekken

• De kwaliteit van de programma’s verbeteren



Resultaten 

• 48% van de studenten die een beurs hebben aangevraagd en 

toegelaten waren tot de opleiding, hebben zich dit jaar ook 

effectief ingeschreven aan de faculteit

• Alle studenten die een beurs gekregen hebben, zijn cum laude 

of magna cum laude afgestudeerd

• Het aantal internationale studenten aan de faculteit is 

verdubbeld sinds de start van het Scholarship



Science@Leuven scholarships

Voorbije jaren:

• 3 named scholarships (reMYND, Walter Lauriks-fellowship, Life Sciences Research Partners vzw)

• 14 volledige beurzen

• 5 gedeeltelijke beurzen

• Extra rekrutering zonder beurstoekenning: 67 studenten

Meer info: wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund



Awarded scholarships 2016-2017

o Master of Chemistry

• Derek Kiebala (USA)

o Master of Statistics

• Jia Song (China)

• Valeria Fonseca Díaz (Colombia)

• Nahata Kanika Dineshkumar (India)

o Master of Biophysics, Biochemistry 

and Biotechnology

• Guillermo Solis Fernandez (Spanje)
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Afscheid en welkom voorzitter Science@Leuven

Jos Peeters geeft fakkel door aan Steven Dessein

CEO Capricorn Venture Partners administrateur-generaal Plantentuin
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Aankondiging feestjaar 2017 
door prof. dr. Peter Lievens, decaan

Kerstreceptie
aangeboden door de Faculteit Wetenschappen, 
Science@Leuven en V.W.N.I.L.
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More information:
Advancedcuriosity.be

Faculteit Wetenschappen



Eredoctoraten Ruth DeFries en 

Cédric Villani

• Ruth DeFries zal een eredoctoraat ontvangen aan KU Leuven 

voor haar onmiskenbaar werk inzake duurzame ontwikkeling, 

het verenigen van verschillende wetenschappelijke disciplines 

en het communiceren van het probleem aan beleidsmakers 

en de bevolking.

• Cédric Villani zal een eredoctoraat ontvangen aan KU Leuven 

voor zijn onmiskenbaar werk in de theorie van partiële 

differentiaal-vergelijkingen en vooral die vergelijkingen die 

centraal staan in de vloeistofdynamica, de statistische 

mechanica en de thermodynamica.



Opendeurdag op 20 mei 2017

• Wetenschap is voor iedereen ! 

• Zaterdag 20 mei 2017

• Doorlopend van 10u tem 17u

• Workshops voor alle leeftijden

• Rondleidingen op campus III en Arenbergpark



• Packages

• Schenkingen (fiscaal attest vanaf 40€)

Sponsorship packages en schenkingen

Heeft u interesse? 

Meer informatie : Advancedcuriosity.be
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De Faculteit Wetenschappen, 

Science@Leuven en V.W.N.I.L. 

nodigen u graag uit voor een

kerstreceptie in de Foyer


