LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

TOELATINGSVOORWAARDEN MASTER OF SCIENCE IN DE KLINISCHE BIOLOGIE
Afgestudeerden en laatstejaarsstudenten van de volgende opleidingen kunnen kandideren:
 opleidingen nieuwe structuur: Master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling
(de titel 'Apotheker' moet op het diploma behouden worden)
 opleidingen oude structuur: Apotheker
Enkel kandidaturen die voldoen aan elk van volgende voorwaarden worden ontvankelijk verklaard:
 een kijkstage op de desbetreffende dienst is volbracht
 een motivatiebrief, CV, puntenlijsten en andere gevraagde documenten zijn (tijdig) ingediend bij de
dienst zoals verder beschreven

KIJKSTAGE
Voorafgaand aan de kandidatuurstelling doorloopt de geïnteresseerde een kijkstage van 4 weken in een
erkend klinisch stage labi ,waarbij gestart wordt met minstens 2 weken in het UZ Gent. Deze kijkstage is
verplicht, aangezien dit meegenomen wordt in de eindbeoordeling.
De vraag voor stage moet door de kandidaat zelf geïnitieerd worden, vanaf de maand mei, in het
kalenderjaar voorafgaand aan het academiejaar van kandidatuurstelling.


vb. kandidatuurstelling 2021-2022 met start opleiding oktober 2022 = stage kan gepland worden vanaf mei 2021

De stage mag maximaal in 3 blokken gesplitst worden waarbij de minimumduur van 1 blok gelijk staat aan 1
week. Voor wie Masterproef deed in een erkend klinisch stage lab, worden deze 4 weken herleid tot 2
aaneensluitende weken stage in UZ Gent.
Deze stage heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met het klinisch lab en de taken van een
klinisch bioloog. Tevens wordt van de klinisch bioloog die de kandidaat opvolgt de nodige feedback over de
kandidaat gevraagd, aan de hand van een evaluatieformulier. De beoordeling (quotering) van deze stage
wordt meegenomen bij de selectieproef. Er is ook een mogelijkheid tot evaluatiegesprek bij de
stagemeester na het verloop van de stage, indien de kandidaat dit wenst.

KANDIDATUURSTELLING
De deadline voor kandidatuurstelling ligt vast op 31 maart.
•
CV + motivatiebrief, gebeurt ter attentie van Prof. dr. Veronique Stove, directeur van het laboratorium
voor klinische biologie (veronique.stove@uzgent.be met in CC.: stage.klinischebiologie@uzgent.be)
•
In parallel bezorg je via mail aan stage.klinischebiologie@uzgent.be de volgende documenten af (bij
voorkeur elektronisch; officiële rapporten, geen printscreens):
o
Alle puntenbriefjes
o
Ba-diploma : waarbij volgend detail in rekening wordt gebracht tijdens de selectieproef



o

Ma-diploma: waarbij volgend detail in rekening wordt gebracht tijdens de selectieproef



o

Kandidaat apothekers: 30% 2e Ba, 35% 3e Ba
Kandidaat artsen: 25% 3e Ba

Kandidaat apothekers: 35% 1e Ma
Kandidaat artsen: 30% 1e Ma, 30% 2e Ma, 15% 1e semester 3e Ma

Portfolio* toevoegen

SELECTIEPROEF
De selectieproef gaat door eind april en bestaat uit:
•
een presentatie (lijst met titels wordt enkele weken voor de proef verspreid)
•
vraagstelling over de presentatie
•
een interview
De selectiecriteria van de ASO opleiding klinische biologie (artsen) worden gevolgd, zie ook
www.msg.ugent.be

zie https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/artsen-tandartsen-en-apothekers/artsen-specialisten/stagemeester-arts of stagemeesterapr bioloog op te vragen via contact UZ Gent* Een overzicht van je eigen individuele leerproces en/of verworven competenties die niet behoren tot het
vooropgestelde opleidingspakket.
i

