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College Communicatiewetenschap
GEGEVENS BEHOREND BIJ DEFINITIEF STAGEVOORSTEL

(Bijlage F van de Stagehandleiding van de opleiding Communicatiewetenschap)

Na invulling en ondertekening van de verklaring aan de achterzijde in te dienen tegelijk met
het definitieve stagevoorstel. Zie ook de stagehandleiding.
Studentnummer:

Persoonlijke gegevens stagiair

Voornamen

Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats

e-mail

Telefoonnummer en
e-mailadres

2. Gegevens over de stage
tot (geplande einddatum):

Periode van:
Tijdsbesteding:

fulltime

parttime

Werklast:

uren per week

Wie is de stagebegeleider Communicatiewetenschap?
Hoeveel gesprekken met de stagebegeleider zijn gepland?

(minimaal 3)

3. Gegevens stage-instelling
Naam stage-instelling
Adres
Postcode en woonplaats
Functie:

Contactpersoon / supervisor
Telefoon supervisor:
Frequentie van:

- begeleidingsgesprekken tussen supervisor en stagiair

per

- functioneringsgesprekken

per

4. Korte omschrijving werkzaamheden

Geef hier een korte samenvatting van de in het definitieve
stagevoorstel uitgebreid beschreven hoofdwerkzaamheden

Ga verder op de achterzijde
Vermeld bij correspondentie met de

uw

Vervolg Bijlage F: Gegevens behorende bij Definitief stagevoorstel
5. Definitieve probleemstelling van het uit te
voeren onderzoek

6. Akkoordverklaring
a. Ondergetekenden verklaren ermee akkoord te gaan dat de aan ommezijde in rubriek 1 genoemde student (hierna
te noemen de stagiair), gedurende de aan ommezijde in rubriek 2 vermelde periode in het kader van de studie
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam stage-werkzaamheden zal verrichten zoals
beschreven in het "Definitieve stage-voorstel" bij de aan ommezijde in rubriek 3 genoemde stage-instelling.
b. De stagiair, de stagebegeleider, en de stagecoördinator zijn geheimhouding verplicht inzake alle, de stageinstelling betreffende, vertrouwelijke gegevens waarvan in het kader van de stage wordt kennisgenomen.
c. De stagiair zal zich gedurende de stageperiode houden aan de regels van de stage-instelling en de ter plaatse
geldende gebruiken en verklaart zichzelf gedurende de stageperiode verzekerd te hebben en te houden op grond
van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP, voorheen WA).
d. De stagebegeleider stemt in met de gemaakte afspraken over de inhoudelijke invulling van de stage en met het
aan ommezijde vermelde aantal gesprekken met de stagiair. Als blijkt dat de kwaliteit van de stage te wensen
overlaat, zal de stagebegeleider dit met de betrokken partijen bespreken en kan de stage worden afgebroken of
afgekeurd.
e. De supervisor draagt zorg voor de faciliteiten die de stagiair gedurende de stageperiode nodig heeft om de
stagewerkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. De supervisor stemt in met en draagt zorg voor de aan
ommezijde vermelde begeleidings- en functioneringsgesprekken geeft de stagiair na afronding van de stage het
ingevulde stage-afsluitingsformulier en een referentie mee.

7. Ondertekening stagiair

Naam

Datum

Handtekening

8. Ondertekening stagebegeleider
Naam

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

9. Ondertekening supervisor
Naam

10. Ondertekening stagecoördinator
Naam

Datum

Handtekening
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