Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Beroepsstage II (C004099)
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 10.0
Studietijd 300 u
Contacturen
240.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Lens, Luc
Braeckman, Bart

stage
WE11
WE11

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie (afstudeerrichting
biologie)
Master of Science in Biology

240.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
10

aanbodsessie
A

10

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Werkervaring
Situering
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student kennis te laten maken met
reële, praktische onderzoeksactiviteiten door actieve deelname aan de dagelijkse
werking van labo's, instellingen, organisaties die optreden als partners van een
onderzoeksproject in het onderzoeksdomein van Biologie.
Inhoud
During 6 to 8 weeks, students participate actively in the daily functioning of potential
employers, by performing tasks that are broadly related to their educational
background. Tasks are situated at different levels but will give a realistic idea of the
activities at the work floor. Diversity in tasks is aimed for as much as possible.
Begincompetenties
Eindcompetenties
1 To develop a socially correct attitude and engagement within a professional working
1 environment.
2 To gain insight in a real work situation and in social and professional opportunities
1 offered by employers.
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Deelname en integratie in dagelijkse werking van stageplaats. Omwille van COVID19
kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit noodzakelijk blijkt.

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Not available.
Referenties
Depending on the internship location.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Each student gets an internship supervisor for local supervision. The titular is
responsible for monitoring and evaluation, in mutual consultation with the local
supervisor.
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
Gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Evaluation of the daily attitude and engagement. Internship report by student.
Eindscoreberekening
Job performance assessment: 50%
Report: 50%
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