Cursuscode

In te vullen door studiepunt

Faculteit Geesteswetenschappen
FORMULIER STAGEWERKPLAN

BASISGEGEVENS STUDENT

Naam stagiair(e)
Studentnummer
Bacheloropleiding/masterprogramma
Email

Telefoonnummer

BASISGEGEVENS DOCENT*

Naam
Opleiding
Email

Telefoonnummer

BASISGEGEVENS STAGEGEVER

Naam organisatie

Adres

Naam praktijkbegeleider
Email

Telefoonnummer

BASISGEGEVENS STAGE

Startdatum

Einddatum

Niveau en type stage (aankruisen wat van toepassing is)
☐ BA niveau 2 – praktijkstage
☐ BA niveau 3 – onderzoeksstage
☐ BA niveau 3 - onderwijsstage
Aantal ECTS

☐ 7,5 ECTS

☐ 15 ECTS

GOEDKEURING STAGEWERKPLAN

☐ Master - regulier
☐ Master - onderwijsstage

**

DATUM EN HANDTEKENING

Student

Stagedocent (GW/UU)

Stagebegeleider

IN TE VULLEN DOOR STUDIEPUNT/HOOFD STAGEBUREAU

Toestemming en eventuele opmerkingen

* Indien de stagedocent niet behoort tot de examinatoren van de opleiding van de student, is toestemming
nodig van de examencommissie van de opleiding. Voor studenten Taal- en Cultuurstudies is de keuze van de
stagedocent, mits afkomstig uit de faculteit, vrij.
** 1 EC = 28 uur studiebelasting

z.o.z. voor toelichting bij dit formulier

Toelichting bij het formulier
Dit formulier stagewerkplan hoort bij het stagewerkplan. Met het formulier stagewerkplan word je geregistreerd
door het Studiepunt in Osiris; je kunt jezelf niet inschrijven in Osiris.
Het stagewerkplan is de inhoudelijke beschrijving van je stage.
Verder moeten student en stagegever een Stageovereenkomst invullen en ondertekenen.
Het origineel van de stageovereenkomst plus 3 (!) kopieën, het origineel van het formulier stagewerkplan en
het stagewerkplan zelf, lever je in bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen of je stuurt het op
naar het stagebureau: volledig ingevuld en door alle partijen ondertekend (behalve door het hoofd
stagebureau). Onvolledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd (zorg dat de adressen van jou, de
docent en de stagegever goed vermeld staan).
Nadat het hoofd stagebureau de gegevens heeft gecontroleerd, zet zij haar handtekening en worden de
stageovereenkomsten weer verstuurd naar alle betrokkenen (student, docent en stageorganisatie). Zelf hoef je
niets te versturen.
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