Procedure wanneer het doctoraat niet
voldoet aan minimale criteria.
In een eerste stap zal de facultaire doctoraatscommissie (FDOC) op 1 van haar
vergaderingen de ontvankelijkheid van uw dossier beoordelen. Daarvoor stuurt u het
normale indieningsformulier door naar PhDge@ugent.be met een motivatie waarin u
(en uw promotoren) de ontvankelijkheid van uw dossier beargumenteren. De deadline
hiervoor is dezelfde als de deadline voor het indieningsformulier.
Na het beoordelen van de ontvankelijkheid zal de FDOC een subcommissie aanstellen.
De subcommissie zal nagaan of aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
1.
2.

3.

Het niet voldoen aan publicatievoorwaarden is voldoende gemotiveerd.
Het proefschrift beschrijft de resultaten van origineel onderzoek van hoge
kwaliteit verzameld gedurende een periode overeenstemmend met een
periode van minimaal 3 jaar voltijds onderzoek na inschrijving.
De resultaten van het onderzoek vormen een coherent geheel rond een
welbepaalde onderzoeksvraag. Rond die onderzoeksvraag is een type A1
artikel, eventueel review, gepubliceerd met de doctoraatsstudent(e) als eerste
auteur.

Hierover zullen de doctorandus/a en de promotoren gehoord worden door de
subcommissie. Deze subcommissie zal hierna advies geven aan de facultaire
doctoraatscommissie op een volgende vergadering en ook een voorstel doen tot
samenstelling van de examenjury. Het al dan niet toelaten tot het doctoraat en het
overgaan tot het samenstellen van een examenjury is de autonome beslissing van de
facultaire doctoraatscommissie.
Gelieve aandachtig te zijn voor het feit dat deze procedure wel wat tijd in beslag neemt.
Ter voorbereiding van de subcommissie dient u volgende zaken ten minste 5
werkdagen voor de subcommissie aan de administratie (PhDGE@ugent.be) te
bezorgen.

A)

Motivatie

De promotoren en de doctorandus/a moeten samen een motivatie neerschrijven
waarom niet aan de minimale criteria wordt voldaan. Hierin moet vermeld worden
wat de kandidaat gedurende het doctoraatstraject heeft gedaan:
-

-

-

B)

Waarom kon het werk (nog) niet leiden tot een publicatie?
Er werd een onderzoeksvoorstel ingediend bij de aanmelding van het
doctoraat. In welke mate wijkt dit af van het huidige proefschrift en waarom
werden wijzigingen aangebracht?
Gelieve aan te tonen hoelang het onderzoekstraject heeft geduurd (de
doctoraatscommissie verlangt minstens 3 jaar effectief onderzoekswerk).
Bij tegenslagen moet ook meegegeven worden wat de onderzoeksgroep en
kandidaat gedaan hebben om dit creatief op te vangen. In het bijzonder bij
de COVID-pandemie moet de groep aantonen wat werd gedaan aan
onderzoekswerk wanneer de doctorandus/a niet naar het labo kon of geen
patiënten kon rekruteren. Het uitwerken van een reviewartikel of
technische/protocolpaper kan in deze gevallen erg nuttig zijn.
De kandidaat moet ook duidelijk aangeven wat zijn/haar bijdrage in het
geheel is.
Geef duidelijk aan hoever de publicaties gevorderd zijn. Tevens moet er een
schrijven zijn dat de kandidaat eerste auteur zal blijven indien de publicatie
pas later (na het doctoraat) zou aanvaard worden.

Examenjury:

De promotoren en doctorandus/a moeten 10 mogelijke juryleden voorstellen (7 UGent
waarvan minstens 5 faculteit geneeskunde en 3 extra-muros leden, niemand mag coauteur zijn). De subcommissie (en facultaire doctoraatscommissie) zal mensen
selecteren om in de jury te zetelen, maar kan evengoed beslissen hiervoor andere
mensen uit te nodigen. Bij de samenstelling van de finale examencommissie zal
rekening gehouden worden met de gestelde regels omtrent de samenstelling van de
examencommissie.

