Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017

Academische stage (C003769)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
10.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Hoogenboom, Richard

stage
WE07

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in Chemistry

10.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Internationalisering, Stage, Praktijkwerk
Situering
Het doel is de student in contact te brengen met internationale wetenschappelijke
context waarin de verworven kennis onder de vorm van een onderzoeksproject
doorgevoerd aan een buitenlandse instelling zal worden toegepast. Het aanbrengen
van diverse aspecten van deze context die niet in klassikaal onderwijs aangebracht
kunnen worden. Het aanzetten van de student tot kritische reflectie over de eigen
opleiding en het eigen handelen binnen een internationaal perspectief.
Inhoud
Voor de voorwaarden (stagereglement): zie website
Begincompetenties
De student moet in het bezit zijn van het diploma van een bachelor in de chemie en
moet minstens 40 studiepunten gevolgd hebben van het 1ste jaar master in de chemie.
Eindcompetenties
1 Studenten kunnen zelfstandig een stageverblijf vormgeven.
2 Studenten kunnen een onderzoeksproject uitwerken en afronden.
3 Studenten kunnen werken binnen een internationaal wetenschappelijk team.
4 Studenten kunnen over hun onderzoeksresultaten communiceren in het Engels.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage
Leermateriaal
Referenties

(Goedgekeurd)

1

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
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 mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatie omvat twee aspecten, (1) de wetenschappelijke competentie en houding
op de werkvloer en (2) het neerschrijven en voorstellen van de projectresultaten in een
stageverslag en een presentatie.
Eindscoreberekening
• Competentie en houding – 10/20
• Verslag en presentatie – 10/20
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