INFORMATIEBRIEF VOOR DE STAGEMENTOR – KEUZEVAK Onderzoeksstage

Geachte stagementor

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent wil u hierbij bedanken om een laatstejaarsstudent te begeleiden
tijdens een onderzoeksstage. De studenten van de derde master Diergeneeskunde krijgen de mogelijkheid om gedurende
2 tot 4 weken mee te volgen met, en deel te nemen aan, een onderzoek in een onderzoeksinstelling zodat de student
vertrouwd geraakt met, en inzicht krijgt in, onderzoek in de brede zin van het woord.
De onderzoeksstage kan verschillende vormen aannemen, waaronder epidemiologisch onderzoek, het ontwikkelen of
verder verfijnen van een onderzoeksmodel, het aanleren, toepassen, ontwikkelen of optimaliseren van
onderzoekstechnieken. Het desbetreffende onderzoek kan bijgevolg fundamenteel, toegepast of klinisch georiënteerd zijn.
Met het ‘keuzevak onderzoeksstage’ kan de student bewust worden van het belang van de multidisciplinariteit, een
kritische wetenschappelijke ingesteldheid, internationalisering en wetenschappelijke integriteit in het onderzoek, en van
het kaderen van onderzoeksresultaten in een bredere context. Bijkomend kan hij/zij een aantal onderzoekstechnieken
verwerven en de toepassingen ervan samen met de voor- en nadelen kunnen inschatten.
Van de stagementor wordt verwacht dat hij/zij
- vóór de stage, tijdens het kennismakingsgesprek, overlegt met de student inzake:
o de praktische afspraken (periode, uurregeling, veilig werken, werking van de dienst,…)
o de inhoudelijke aspecten van de stage, waarbij besproken wordt hoe de student zijn leerdoelen zal
kunnen bereiken
- tijdens de stage de student begeleidt, feedback geeft en actief betrekt in de onderzoeksactiviteiten
- op het einde van de stage het logboek voor akkoord ondertekent en de student evalueert.
De student zal na het beëindigen van de stageperiode een stageverslag opstellen. Naast het logboek omvat dit verslag ook
een rapportage over de activiteiten tijdens de stage (doel/onderzoeksvraag – uitvoering – resultaten en
interpretatie/discussie) en een kritische zelfreflectie m.b.t. de stage.
Kwaliteitsbewaking van het onderwijs is een belangrijke opdracht van de UGent. Daarom zal de faculteit vragen aan de
student om de stage te evalueren. Ook deze informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.
De Universiteit Gent voorziet de noodzakelijke verzekeringen inzake risico lichamelijke ongevallen én burgerlijke
aansprakelijkheid, en dit volgens de modaliteiten zoals bepaald in de stageovereenkomst. Als stagegever bent u mede
verantwoordelijk voor de veiligheid van de student. Gelieve ten allen tijde rekening te houden met de veiligheid van de
stagiair, en de student op geen enkele manier in gevaar te brengen.

De stageflow verloopt volledig digitaal (alle goedkeuringen vervangen de handtekeningen op afgedrukte documenten):
- Nalezen en goedkeuren van het verslag van de intake (dit is een kort verslag van het kennismakingsgesprek
gemaakt door de student)
- Aanvullen van de risicoanalyse en goedkeuren.
- Goedkeuren van de stageovereenkomst
- Online goedkeuren van het logboek
- Evaluatie van de stagiair, waarbij kan vertrokken worden van de zelfevaluatie door de student (indien
voorhanden). Via de webapplicatie kan u ook een tussentijdse evaluatie invullen, maar dit is niet verplicht.
Wij zijn er ons van bewust dat de opvang en de begeleiding van een stagiair voor u een grote bijkomende inspanning
betekent. Anderzijds menen wij dat de onderzoeksstage voor de studenten een grote meerwaarde voor hun opleiding
betekent en daarom stellen wij uw medewerking in dit verband zeer op prijs.
Derhalve teken ik, met bijzondere dank voor uw medewerking en met oprechte hoogachting,
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