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Studentenprijzen AIG
Op de Promotiezitting van 3 juli 201 0 zijn heel wat kersverse alumni burgerlijk ingenieur in de
AIG traditiegetrouw de jaarlijkse studentenprijzen uit. Deze prijzen bekronen studenten die zicb tijd
loopbaan hebben bewezen als de "beste" studenten.

BOULVIN-VAN EN GEL EN
werd toegekend aan ir. Kurt Lejaeghere,

Master Toegepaste Natuurkunde

ISABELLA VAN PORTUGAL
werd toegekend aan ir. Sebastian Wouters,

Master Toegepaste Natuurkunde

ir. Kurt Lejaeghere

JOZEF PLATEAUPRIJS 2010
De JozefPlateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3jaar afgestudefn::~ \bcrde~s komen
afstudeerwerken of monografieen in aanmerking die handelen over een technisch-wetenschappelijk. met:S- ;:-:k:: ~...:r:-Tiendelijk
onderwerp. De Jozef Plateauprijs werd uitgereikt aan irs. Matthias Verstraete en Antony Zegers~lI;: ••'::::.."!r~~) voor
hun werk "Onderzoek naar de lasbaarheid van pijpleidingstaal m.b.v. het FRIEX-proces", promoror::mf. -::....t.:. "':f.~ De Waele.

Van links naar rechts: pro! dr. ir. Patrick De Baets, ir. Antony Zegers,
pro! dr. ir. Luc Taerwe, ir. Matthias Verstraete, dr. ir. Paul Verstraeten.

PROMOTlE 2010
Dit jaar tellen we 367 nieuw gepromoveerde burgerlijke ingenieurs (geslaag

waarvan er 44 een diploma behaalden met de grootste onderscheidi _
-

Architectuur:
Bedrijfskundige systeemtechnieken en
operationeel onderzoek:

Biomedische ingenieurstechnieken:
Bouwkunde:
Chemische technologie:
Computerwetenschappen:
Elektrotechniek:

69 Fotonica:
Metaalkunde:
Textile Engineering:
Toegepaste natuurkunde:
Werktuigkunde-elektrotechaies;
Master in de Stedenbonw
ruimtelijke planning:

Erasmus Mundus master of~-e iu Photonics:
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We verwelkomen een nieuwe lichting jonge collega's! Zij behaalden na jaren van intense
hun diploma van burgerlijk ofbio-ingenieur. Een hoofdstuk is afgesloten en het scenario voor z

KVIV en AIG willen u kansen aanreiken om het contact met oude studievrienden te verz
smeden. Hiervoor beschikken deze verenigingen over een smeltkroes waarin technische, cnlmrele,
sen opborrelen en uitkristalliseren tot een amalgaam van een 30-tal activiteiten per jaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Tot slot sluitAIG zicb aan bij de vele felicitaties die de jonge eollega's in deze dagen mogen
ontvangen. Moge de zoektocht van de kersvers gepromoveerden naar een eerste job uitmonden in eec ooeiende functie die hun
talrijke talenten tot ontplooiing laat komen.
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