Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Werkveldverkenning en internationalisering (I700243)
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
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
De Gelder, Leen

zelfstandig werk
excursie
hoorcollege
online discussiegroep
LA25

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

12.0 u
16.0 u
8.0 u
4.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Life Sciences Industrie, Ingenieur in het werkveld, Internationale dimensie
Situering
Het opleidingsonderdeel vormt een sluitstuk van de opleiding Master Industriële
Wetenschappen: Biochemie, waarin de studenten enerzijds in contact komen met het
werkveld, en anderzijds blootgesteld worden aan een internationale context inzake
werkveld en socio-culturele aspecten.
Inhoud
De inhoud van Werkveldverkenning en Internationalisering varieert elk jaar en kan
bijvoorbeeld de volgende elementen bevatten
- Een internationale studiereis met bezoek aan onderzoeksinstellingen en/of bedrijven
actief in het werkveld van de afgestudeerde Industrieel Ingenieur Biochemie
- Voordrachten van binnen- en buitenlandse gastsprekers
- Bijwonen van activeiten georganiseerd door de verantwoordelijk lesgever, door UGent
en/of derden omtrent het onderzoek en werkveld relevant voor de afgestudeerde
Industrieel Ingenieur Biochemie, ook in een internationale context.
-Activiteiten met studenten van buitenlandse universiteiten of van Campus UGent ZuidKorea
Begincompetenties
Gelijktijdig volgen met alle opleidingsonderdelen van de masteropleiding (met
uitzondering van de masterproef).
Eindcompetenties
1 Een bedrijf kunnen situeren in het werkveld van de Industrieel Ingenieur Biochemie
1 en in een internationale context.
2 Een presentatie omtrent specifieke onderzoeksdomeinen van gastsprekers kunnen
1 plaatsen in een ruim kader, de link kunnen leggen met de opleiding en
1 maatschappelijke relevantie.
3 Zich aan een kritische zelfreflectie kunnen onderwerpen inzake zijn/haar interesses
1 qua vooropgestelde eerste werkveldervaring, carrierepad en persoonlijke
1 ontwikkeling
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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
Excursie, hoorcollege, online discussiegroep, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Onder hoorcollege wordt hier verstaan het bijwonen van lezingen van sprekers op
academische en werkveldevenementen.
De kostprijs voor de excursies bedraagt ongeveer 200 euro. De exacte prijs varieert
van jaar tot jaar en wordt via Minerva gecommuniceerd.
Leermateriaal
Ondersteunend materiaal en suggesties worden aangeboden via het leerplatform.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Er is begeleiding voorzien door de verantwoordelijk lesgever en ander onderwijzend
personeel van Universiteit Gent.
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
Portfolio, participatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Studenten worden geëvalueerd op hun actieve deelname en attitude tijdens de
activiteiten. Sommige activiteiten zijn verplicht (zoals aangegeven op het leerplatform)
en afwezigheid dient te worden gewettigd conform het OER.
Voor sommige activiteiten functioneren de studenten in groep, voor andere
functioneren ze zelfstandig. Naargelang de aard van de activiteiten wordt de
evaluatievorm aangepast en gecommuniceerd via het leerplatform.
Eindscoreberekening
De eindscoreberekening is gebaseerd op enerzijds een groepsevaluatie en anderzijds
een individuele score op basis van participatie tijdens de activiteiten en de aspecten die
op individuele basis moeten afgewerkt worden. Bij uitzondering kan een zware
onvoldoende voor de individuele score aanleiding geven tot het niet slagen voor het
gehele opleidingsonderdeel.
Faciliteiten voor werkstudenten
Er worden geen faciliteiten toegekend voor werkstudenten wat betreft de activiteiten
met verplichte aanwezigheid.
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