Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Research Internship (H002007)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 30.0
Studietijd 900 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2019-2020
A (jaar)

Engels

stage

Lesgevers in academiejaar 2019-2020
Hartsuiker, Robert
Bundt, Carsten

45.0 u
PP02
PP02

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2019-2020
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting onderwijs)
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting theoretische
en experimentele psychologie)
Uitwisselingsprogramma psychologie

stptn
30
30

aanbodsessie
A
A

30

A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
onderzoek, cognitieve psychologie, neuropsychologie

Situering
Dit opleidingsonderdeel leert de student om zelfstandig onderzoek uit te voeren,
doorgaans als onderdeel van een groter team. Het bereidt de student rechtstreeks voor
op professioneel onderzoek.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel wordt een onderwerp uit het domein van de cognitieve
psychologie of neurowetenschappen behandeld.

Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=H002007&taal=nl.
Raadpleeg de volgtijdelijkheden op www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/git voor de
voorwaarden waaraan je absoluut moet voldoen voordat je dit vak kan opnemen.

Eindcompetenties
1
1
2
3
1
4
5

Een experimenteel onderzoek op een methodologisch en inhoudelijk verantwoorde
wijze opzetten, uitvoeren, analyseren, en interpreteren
Experimenteel onderzoek rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk artikel
Experimenteel onderzoek rapporteren in de vorm van een lezing; Interageren met
kritische luisteraars naar aanleiding van de lezing
Communiceren over onderzoek naar een breed publiek
Constructief deelnemen aan een onderzoeksteam

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage

(Goedgekeurd)

1

Leermateriaal
Stagebundel. Te downloaden van de website van de vakgroep Experimentele
Psychologie.

Referenties
NVT

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Interactieve ondersteuning via Ufora (FAQ, e-mail).
• Interactieve ondersteuning via website vakgroep
•
• Op afspraak.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
1
2
1
3
4
1
5
1
•
•
•
•

Vorm
Geschreven verslag: verslag van onderzoeksactiviteiten in artikelvorm
Mondeling verslag: korte mondelinge weergave van het onderzoek, analoog aan een
conferentiepresentatie
Gedragsevaluatie. Beoordeling, door de begeleider, van het dagelijks werk.
Werkstuk. Blog over het onderzoek en/of de stage-ervaring voor een algemeen
publiek. Deelname verplicht.
Deelname beroepsorientatie. Aanwezigheid op een sessie waarin alumni informatie
geven over beroepsmogelijkheden.
Gevolgen niet-gegronde afwezigheid: de student die zich onttrekt aan
periodegebonden en/of niet-periodegebonden evaluaties krijgt een niet
delibereerbaar eindcijfer.
Feedback:op afspraak

Eindscoreberekening
Geschreven verslag 45%, gedragsevaluatie 45%, mondeling verslag 10%

(Goedgekeurd)

2

