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Nederlands
Trefwoorden
Situering
Hoofddoel van de stage georganiseerd in de Master in de EU Studies is om studenten
de mogelijkheid te geven om de inzichten van het academisch onderwijs en onderzoek
te confronteren met de levende werkelijkheid. De stage moet studenten toelaten om
politiek-wetenschappelijke inzichten in de discipline van de EU-studies te
confronteren met de ‘empirie’ van het werkveld.
Bijkomend zullen studenten via de stage vaardigheden ontwikkelen, zoals werken in
teamverband, communiceren, probleemoplossend denken, een planning opstellen,
onderhandelen, enz., en concrete kennis opdoen, bijv. over machtsverhouding tussen
de EU en andere private en publieke actoren, besluitvormingsmechanismen,
netwerking, agendasetting, dagelijkse beleidsbeslissingen, link met het
maatschappelijke veld enz. De stage beoogt dan ook de complementariteit van
werkervaring en academische vorming.

Inhoud
De specifieke invulling van de stage is stageplaatsafhankelijk, binnen de door het stage
reglement (https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen/foer/deel15.htm)
uitgezette marges.

Begincompetenties
De kandidaat-stagiairs moeten geslaagd zijn in de derde bachelor politieke
wetenschappen of het schakelprogramma of voorbereidingsprogramma met
goedgevolg hebben afgerond. Hiervan kan worden afgeweken mits goedkeuring van de
stage verantwoordelijke.
Stage kan enkel gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven in de Master EU
Studies en de major ‘Gespecialiseerde EU-Vraagstukken’ volgen.
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Hoofddoel van de stage georganiseerd in de Master in de EU Studies is om
studenten de mogelijkheid te geven om de inzichten van het academisch onderwijs
en onderzoek te confronteren met de levende werkelijkheid. De stage moet
studenten toelaten om politiek-wetenschappelijke inzichten in de discipline van de
EU-studies te confronteren met de ‘empirie’ van het werkveld. Aan de stage is ook
een stageverslag gekoppeld waarin de hiervan verslag uitbrengt.
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Bijkomend zullen studenten via de stage vaardigheden ontwikkelen, zoals werken in
teamverband, communiceren, probleemoplossend denken, een planning opstellen,
onderhandelen, enz. Studenten zullen concrete kennis opdoen, bijv. over
machtsverhouding tussen de EU en andere private en publieke actoren,
besluitvormingsmechanismen, netwerking, agendasetting, dagelijkse
beleidsbeslissingen, link met het maatschappelijke veld enz.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage, zelfstandig werk
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De stage wordt permanent opgevolgd door de stagepromoter binnen het Centrum voor
EU Studies, dit zowel in de voorbereiding op als tijdens de stage. Medewerkers van het
Centrum voor EU Studies bezoeken de stageplaats en organiseren een overleg met de
stagbegeleider en student.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Werkstuk, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De studenten moeten een stagevoorstel indienen ter voorbereiding van de stage en
een stageverslag na afloop van de stage. Op de stageplaats wordt een stagebegeleider
aangesteld, die een evaluatieformulier invult.

Eindscoreberekening
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