Tweejaarlijkse prijs “Andreas De Leenheer” voor uitstekende jonge onderzoekers
geschonken door de International Club of Flanders :
derde uitgave 2010
Applicaties dienen volgende gegevens te bevatten :
Naam applicant :
Wetenschapsdomein (humane wetenschappen (α) , exacte wetenschappen (β), medische
wetenschappen (γ)) :
Geboortedatum applicant :
Datum verdediging doctoraat (aan de UGent) :
Titel doctoraat :
Promotor(en) :
Naam onderzoeksgroep :
Precisering postdoctoraal mandaat per 1 oktober 2010 aan de UGent :
Academische opleiding(en) :
Diploma 2de cyclus met vermelding van de behaalde graad , de instelling en datum uitgifte
diploma :
Gedetailleerd overzicht van de behaalde studieresultaten per studiejaar (1ste en 2de cyclus) :
Volledige beroepsloopbaan :
Vermeld aard doctoraatsmandaat (+ duur) :
Huidige functie :
Wetenschappelijke output :
1. Lijst van alle wetenschappelijke artikels in ISI-tijdschriften (a1) (Science Citation Index,
Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index). Vermeld ook de
impact factor van het tijdschrift indien beschikbaar.
2. Lijst van artikels (a2) in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding
kennen, een beroep doen op internationale deskundigen voor de beoordeling van de
ingezonden manuscripten en niet begrepen zijn in (a1 )
3. Lijst van artikels (a3) in nationale tijdschriften die gebruik maken van een leescomité en
niet begrepen zijn in (a1 ) en (a 2 )
4. Lijst van artikels in tijdschriften niet begrepen in (a1 ), (a2 ) en (a3 )
5. L:ijst van artikels in proceedings (p1) zoals ook opgenomen in de WEBSCI onder deze
rubriek
6. Lijst van boeken (b1) waarvan men auteur of co-auteur (vermeld ook uitgever) :
7. Lijst van hoofdstukken (b2) in boeken (vermeld ook titel boek en uitgever) :
8. Lijst van boeken (b3) als editor :
9. Lijst van artikels in proceedings (c1) van wetenschappelijke congressen, niet begrepen in
vorige rubrieken
10. Behaalde octrooien :

11. Vermeld de (inter)nationale samenwerkingen en preciseer de aard van deze
samenwerkingen :
12. Vermeld de studieverblijven in het buitenland van langere duur (minimum 1 maand)
(met opgave van instelling, periode en aard van de activiteiten)
13. Vermeld de door uzelf georganiseerde internationale of nationale congressen en
symposia
14. Vermeld de (inter)nationale congressen, symposia en lezingen waarop een actieve
bijdrage werd geleverd
(met opgave van plaats, datum, titel van de bijeenkomst en aard van de bijdrage :
voordracht, ingestuurde voordracht, postermededeling, sessievoorzitter, rapporteur,
enz…) met vermelding in voorkomend geval of de bijdrage is gebeurd op uitnodiging van
de organisatoren
15. Vermeld de lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen
16. Geef een lijst van verworven kredieten (als (co)-promotor) , toelagen en schenkingen
(met opgave van het organisme, de aard en het bedrag)
17. Geef een lijst van de scripties die men heeft begeleid (opgave van naam student en titel
afstudeerwerk)
18. Vermeld bijkomende gegevens die uw applicatie kunnen versterken :
Applicaties dienen elektronisch te worden verzonden ten laatste op 31 augustus 2010 naar
één van de drie vertegenwoordigers van de α, β en γ wetenschapsdomeinen :
Marysa Demoor – marysa.demoor@UGent.be
Michel Waroquier – michel.waroquier@UGent.be
Freddy Haesebrouck – freddy.haesebrouck@UGent.be

