Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Studietraject in het buitenland (K001353)
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
0.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

(geen onderwijstaal Gent
opgegeven)

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Orbie, Jan
De Ceuninck, Koenraad

PS03
PS03

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de EU-studies

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
10

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Trefwoorden
Algemene vakken en themavakken; internationale ervaring

Situering
Het "Studietraject in het buitenland" staat voor een leerervaring in een
hogeronderwijsinstelling in het buitenland waarmee de UGent voor deze opleiding een
akkoord heeft inzake studentenmobiliteit (verder in de tekst wordt gerefereerd naar
“partnerinstelling”). In het algemeen wordt hiermee beoogd de kennis van de studenten
te verbreden en hun internationale en interculturele competenties aan te scherpen.
De studenten zullen aan de partnerinstelling een pakket van opleidingsonderdelen
opnemen die verband houden met hun UGent-opleidingsprogramma en die passen
binnen hun individueel curriculum. Dit pakket zal worden samengesteld rekening
houdend met een aantal standaarden inzake thematiek en studiepunten vastgelegd
door de opleidingscommissie. Om de sterktes van de partnerinstelling maximaal te
kunnen benutten, is er ruimte voor een flexibele invulling van dit studiepakket, maar het
zal wel zo worden samengesteld dat de beoogde eindcompetenties worden bereikt. Het
finale pakket van opgenomen opleidingsonderdelen wordt goedgekeurd in het Learning
Agreement.

Inhoud
Het "Studietraject in het buitenland" laat de student gedurende een semester aan een
partnerinstelling verblijven. De student stelt een programma samen op basis van de
criteria opgesteld door de opleidingscommissie. De inhouden van deze
opleidingsonderdelen kunnen variëren naargelang de gekozen partnerinstelling. Bij de
keuze van de buitenlandse opleidingsonderdelen houdt de student er rekening mee dat
de opleidingsonderdelen passen binnen [de minor/major/lijst van keuzevakken] of dat
ze daar een expliciete meerwaarde op vormen. [Hier kan o.a. ook de al dan niet
mogelijkheid tot het opnemen van taalvakken binnen pakket vermeld worden].

Begincompetenties
Minimum 1 jaar hoger onderwijs en na het doorlopen van de aanvraagprocedures
beschreven in het facultair onderwijs- en examenreglement

Eindcompetenties
1) Het pakket van opleidingsonderdelen moet toelaten dat de student de minimaal
beoogde competenties van dit gedeelte van het UGent-opleidingsprogramma bereikt.
[Hier moeten dan de minimaal vereiste opleidingscompetenties staan die moeten
bereikt worden met bv. een minor – als het pakket een minor vervangt- of een major,
als het pakket een major vervangt, of vrije keuze als het enz.]

(Goedgekeurd)
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2) Een extra meerwaarde wordt geboden door de globaal beoogde internationale en
interculturele competenties:
• Communiceren in een tweede taal;
• Communiceren met aandacht voor culturele verscheidenheid;
• Bewust zijn van de eigen culturele identiteit;
• Kritisch beoordelen van situaties vanuit een breed en meervoudig cultureel
perspectief;

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Informatie over de didactische werkvormen gehanteerd binnen het opgenomen
buitenlandse studiepakket kan men consulteren in de studiegids van de
partnerinstelling of kan men rechtstreeks opvragen bij de betrokken partnerinstelling.

Leermateriaal
Alle informatie over het leermateriaal in het opgenomen buitenlandse studiepakket kan
men consulteren in de studiegids van de partnerinstelling of kan men rechtstreeks
opvragen bij de betrokken partnerinstelling.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Alle informatie over de vakinhoudelijke studiebegeleiding voorzien binnen het
opgenomen buitenlandse studiepakket kan men consulteren in de studiegids van de
partnerinstelling of kan men rechtstreeks opvragen bij de betrokken partnerinstelling.

Evaluatiemomenten
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
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
Alle informatie over de evaluatievormen gehanteerd binnen het opgenomen
buitenlandse studiepakket kan men consulteren in de studiegids van de
partnerinstelling of kan men rechtstreeks opvragen bij de betrokken partnerinstelling.

Eindscoreberekening
Voor elk opleidingsonderdeel van het buitenlandse studiepakket geldt de
eindscoreberekening die gehanteerd wordt in de partnerinstelling. Alle scores worden
via het ECTS grading system omgezet naar een cijfer op 20.
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