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Uitnodiging

Binnenlandse Francquileerstoel  
2013-2014
Harry K.D.H. Bhadeshia

dinsdag 6 mei 2014 - 16.00 u. 

KU Leuven ingenieurt 150 jaar 
wordt onder meer gesponsord door: 



Lessencyclus 

maandag 12 mei 2014  van 10.30 u. tot 12.30 u. Ferrite by diffusional transformation
    van 14.00 u. tot 16.00 u. Pearlite

woensdag 14 mei 2014 van 10.30 u. tot 12.30 u. Martensitic transformations

donderdag 15 mei 2014 van 10.30 u. tot 12.30 u. Bainite and Widmanstätten
    van 14.00 u. tot 16.00 u. TRIP and TWIP steels
    
    16.30 u.   Goodbye reception

De lezingen vinden plaats in het auditorium van de Tweede Hoofdwet, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee.
De lezingen worden in het Engels gegeven.

Meer informatie en inschrijven voor de lessencyclus: www.eng.kuleuven.be/francquileerstoel

Professor Michiel Steyaert, decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen
Prof. Martine Wevers, voorzitter Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde

hebben de eer u uit te nodigen op de plechtige openingszitting met inaugurale lezing van de 
binnenlandse Francquileerstoel 2013-2014.

Prof. dr. Harry K.D.H. Bhadeshia, Materials Science and Metallurgy,
University of Cambridge

zal spreken over
Exceptional Alloys of Iron.

De zitting vindt plaats op dinsdag 6 mei 2014 om 16.00 u. in het auditorium van de  
Tweede Hoofdwet, Thermotechnisch Instituut, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee.

Na de lezing wordt een receptie aangeboden in de Machinezaal.
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Gelieve deze kaart terug te sturen v!!r 2  ber 2013 of te antwoorden via 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt door de organisatie van dit evenement. Ze worden ook opgenomen
in een bestand dat gebruikt wordt om u nadien op de hoogte te houden van andere evenementen die door de KU Leuven georganiseerd worden.
Wenst u dit liever niet, kruis dan dit vakje aan !. 
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Gelieve deze kaart terug te sturen vóór 28 april 2014 of te antwoorden via de website: www.eng.kuleuven.be/francquileerstoel

De door u verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt voor de organisatie van dit evenement. Ze worden ook opgenomen in een bestand dat 
gebruikt wordt om u nadien op de hoogte te houden van andere evenementen die door de KU Leuven georganiseerd worden.
Wenst u dit liever niet, kruis dan dit vakje aan     .

ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE OPENINGSZITTING

ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE RECEPTIE

ZAL DEELNEMEN AAN DE LESSENCYCLUS 

WENST ZICH TE VERONTSCHULDIGEN

ANTWOORDKAART BINNENLANDSE FRANCQUILEERSTOEL 2013-2014


