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 Stage-opdracht (wetenschappelijk-technisch, strategisch, bedrijfseconomisch)
sluit aan bij de activiteiten van een burgerlijk ingenieur(-architect) binnen een
bedrijf of organisatie.
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 Op vrijwillige basis of als onderdeel van het curriculum.
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 Indien onderdeel van het curriculum: de stage heeft een omvang van (minimum)
200 uur*, waarvan 20 uur mag worden gespendeerd aan het schrijven van het
verslag.
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* In tegenstelling tot de vroegere opdeling in korte (minstens 4 weken) en lange (minstens 6
weken) stages.
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 Als één aaneengesloten periode of in meerdere blokken.
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 Bij voorkeur tijdens de periode juli-september, ook (deels) daarbuiten is
mogelijk*.
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* Door af te stappen van een stageduur in weken kunnen stages op een meer flexibele manier
worden ingevuld en georganiseerd.
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 In binnen- of buitenland.

 In binnen- of buitenland.

 Onbezoldigd (al dan niet met een onkostenvergoeding) of bezoldigd.

 Onbezoldigd (al dan niet met een onkostenvergoeding) of bezoldigd.

 Op de werkvloer onder begeleiding en opvolging van een stagementor van het
bedrijf en van een academische promotor.
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 Studenten houden een beknopt logboek bij.
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 Studenten schrijven een eindverslag (uiterlijk 2 maand na het einde van de
stage, tussen 4000 en 10000 woorden en los van een eventuele masterproef in
het bedrijf).
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De faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur dankt de bedrijven en
organisaties voor het engagement en het vertrouwen in onze studenten!

Contact: stages.ea@ugent.be
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