Stagebeurzen voor ManaMa IERE studenten
1.

CONCEPT

Elk academiejaar komen twee studenten uit de ManaMa Internationaal en
Europees (ManaMa IERE) recht in aanmerking voor een stageprijs (geldsom) ter
ondersteuning van een stage in het binnen- of buitenland die gerelateerd is aan
hun ManaMa-studies.
De student(e) zorgt zelf voor een stageplaats en brengt de jury via een aanvraag
op de hoogte tijdens de lesvrije week op het einde van het tweede semester dat
hij/zij in aanmerking wil komen voor de prijs.
De prijs wordt op het einde van het academiejaar bekend gemaakt aan de
betrokken student(en) en officieel vermeld op de proclamatie in december.

2.

DOELSTELLING

Het uitreiken van de stageprijs heeft volgende doelstellingen:
- De waardering van prestaties de student(e) binnen ManaMa IERE;
- de kansen verbeteren op arbeidsmarkt. Stages bij internationale organisaties of
NGO’s zijn vaak onbetaald en daardoor minder toegankelijk voor vele studenten.
Een kleine financiële ondersteuning kan de studenten daarbij een duwtje in de rug
geven. Een stageprijs behaald binnen de opleiding betekent ook een pluspunt op
het CV van betrokkene;
- het aantrekken van studenten met interessante profielen voor het volgen van de
ManaMa-opleiding;
- het uitsturen van onze gemotiveerde studenten als ‘ambassadeurs’ van de
opleiding. Zo wordt tevens de alumni-netwerking aangezwengeld.

3.

PRAKTISCH

3.1.

Selectie

De titularissen van de stageprijs worden geselecteerd door een jury op basis van
een dossier (met bijzondere aandacht voor onder andere: Examenresultaten; inzet
voor de ManaMa opleiding; voorstel stage; en motivatiebrief) en observaties van
het academisch personeel tijdens de onderwijsactiviteiten (medewerking tijdens
lessen, engagement en bijdragen van de student(e)). Het eerste jaar bestaat de
jury uit twee voltijdse ZAP leden van de Afdeling Internationaal en Europees Recht
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(Afdeling IERE), jaarlijks te verkiezen door de Opleidingsraad ManaMa IERE. Vanaf
het jaar daarop wordt deze jury aangevuld met een alumni ontvanger van de
stageprijs, gecoöpteerd door de twee andere leden van de jury.
De stageprijzen worden enkel uitgereikt indien zowel de kandidaturen van de
studenten als de stageplaatsen waarvoor zij een stageprijs aanvragen, voldoende
worden geacht door de jury. Dit betreft dus een discretionaire bevoegdheid van de
jury.
3.2.

Stageplaatsen

De student(e) is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats.
Deze stageplaats mag in het binnen-en buitenland worden opgenomen en moet
minstens twee maanden duren.
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de student(e) aantonen dat hij/zij
een stageplaats heeft bemachtigd volgend op de ManaMa studies. De stage moet
bovendien zijn afgerond uiterlijk op het einde van het volgende academiejaar. De
student(e) beschrijft in een motivatiebrief waarom de stage wordt beoogd en hoe
dit aansluit bij zijn/haar studies in de ManaMa IERE.
De studenten vangen de stage aan na afloop van het academiejaar
(zomermaanden of daarna). Zo’n stage duurt normaliter twee tot drie maanden,
maar kan oplopen tot bijvoorbeeld zes maanden. In dergelijk geval verstrekt de
stageprijs geen extra financiële middelen.
De leden van Afdeling IERE kunnen contacten met mogelijke stageplaatsen
faciliteren en mogen de geselecteerde studenten begeleiden bij het vinden van een
stageplaats (geen verbintenis, maar loutere steun en advies). Dit geschiedt echter
op vrijwillige basis. Het ‘garanderen’ van een stageplaats is niet het opzet van deze
stageprijs.
3.3.

Budget

De geselecteerde studenten krijgen elk 500 euro (Totale kostprijs voor Afdeling
IERE: max. €1.000 per jaar indien er twee studenten geselecteerd zijn).
Deze prijs zal bekostigd worden door een financiële tegemoetkoming van Erik
Franckx en Tony Joris, ieder ten belope van een 1 stageplaats, of voor de helft
daarvan indien slechts 1 stageplaats wordt toegekend in een bepaald jaar.
3.4.

Alumni-netwerk

De opleiding organiseert een alumni-netwerk voor de titularissen van de stageprijs.
Dit kan onder meer de vorm aannemen van een receptie vóór het vertrek naar
hun stageplaats of bij terugkomst ervan. De titularissen van de stageprijs
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engageren zich om kort hun ervaringen over te dragen aan de nieuwe lichting
ManaMa studenten tijdens de eerstvolgende kennismakingsbijeenkomst.
3.5.

Titel toegekend aan de titularissen van de stageprijs

De titularissen van de stageprijs mogen de titel voeren van “ManaMa IERE Trainee
Fellow”. De lijst ervan wordt bijgehouden en bekendgemaakt via de website van
de Afdeling IERE.
3.6.

Aanvangsdatum

De stageprijs wordt voor het eerst uitgereikt tijdens het academiejaar 2018-2019.
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