faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur

Stages voor
ingenieur- en
architectuurstudenten

Voordelen
• Naambekendheid bij uw doelgroep
• Screenen van potentieel toekomstige 		
medewerkers
• Een kosteneffectieve manier om minder urgente
problemen aan te pakken
• Nieuwe input, nieuwe ideeën
• Kennismaking met de opleiding
De stage is reeds geruime tijd opgenomen in het
studieprogramma van de opleidingen burgerlijk
ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect aan de
UGent. Het opleidingsonderdeel stage is een keuzevak.
De studenten kunnen de stage uitvoeren nadat ze de
derde bachelor of de eerste master afgelegd hebben.
Studenten kunnen maximaal twee korte stages (telkens
minimum 4 weken) uitvoeren, elk voor 3 studiepunten.
Als de student een langere stage doet (minimum 6
weken) kan deze voor 6 studiepunten meetellen.
De Universiteit Gent moedigt de studenten aan om een
stage uit te voeren. Er is administratieve ondersteuning
vanuit de universiteit zelf. Het stagebedrijf kan gebruik
maken van de standaard stagecontracten van de
UGent, studenten worden tijdens hun stage verzekerd
en de UGent kan ook instaan voor de verplichte
gezondheidscontrole voor studenten-stagiairs.

Stagefair
De studentenvereniging VTK organiseert jaarlijks
een stagefair, waarop bedrijven hun stageaanbod
kunnen voorstellen aan de ingenieursstudenten.
Deze vindt plaats in december. Meer info via
externe@vtk.ugent.be en
www.vtkrecruitment.be/stages.

Hoe werkt het?
• U stelt een stagebeschrijving op (korte omschrijving
van het project, profiel gezochte student, stageduur)/
• Doorsturen naar externe@vtk.ugent.be
• Timing: meeste studenten kiezen een stage in de
periode februari – mei
• Uw stageaanbieding wordt gepubliceerd op
www.vtkrecruitment.be/stages
• Geïnteresseerde studenten komen rechtstreeks bij u
terecht

Randvoorwaarden
•
•
•
•

Binnen- of buitenland
Minimumduur: 4 weken
Termijn: juli/augustus/september
U stelt een stagebegeleider aan in het bedrijf; de 		
student heeft ook een promotor aan de universiteit
• Niveau: ingenieursstage, praktijk- of ervaringsgericht

Administratie
• UGent beschikt over type-stagecontracten:
ugent.be/ea > onderwijs en studie > stage > 		
formulieren
• Studenten zijn verzekerd door de UGent: ugent.be >
onderwijs en studie > inschrijving en administratie >
verzekeringen
• Studenten kunnen de stage laten meetellen als
keuzevak voor 3 (min. 4 weken) of 6 (min. 6 weken)
studiepunten

Beoordeling
• De stagebegeleider (bedrijf) beoordeelt de student
op verschillende criteria (via online applicatie Plato)
• De promotor (universiteit) beoordeelt het 		
stageverslag van de student
• De promotor beslist over eindquotering in onderling
overleg met de stagebegeleider

Meer informatie:
faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur
info.fea@ugent.be
http://www.ugent.be/ea
t: +32 9 264 37 95

