Besluit inzake het inrichten van de
Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 11/12/2007
Aangepast door de Raad van Bestuur op 01/07/2008, 06/10/2009 & 03/07/2012

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals
gewijzigd, verder ‘Universiteitendecreet’ genoemd;
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen, zoals gewijzigd, verder ‘Structuurdecreet’ genoemd;
Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs en
houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, zoals gewijzigd, verder ‘Flexibiliseringsdecreet’
genoemd;
Gelet op het bijzonder decreet van 19 maart 2004 betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de
integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor de sociale promotie in de hogescholen,
de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelgeving op de
Vlaamse autonome hogescholen, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en
flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, verder ‘Minidecreet’ genoemd;
Gelet op het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor van de Vrije
Universiteit Brussel, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17 mei 2005.
Gelet op het Doctoral Schools Reglement dat door de Raad van Bestuur op 11 december 2007 is
goedgekeurd;
Gelet op de gevolgen die het gewijzigde statuut van de predoctorale opleiding en van de
doctoraatsopleiding in de context van de Doctoral Schools heeft voor het toelatingsbeleid van de Vrije
Universiteit Brussel tot het doctoraat;
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BESLUIT
Artikel 1: onderwerp
De Vrije Universiteit Brussel richt, binnen elk van de 8 faculteiten, de Doctoraatsopleiding Vrije
Universiteit Brussel in. De Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel wordt georganiseerd door de
Doctoral Schools.
De Engelse vertaling van de benaming van deze opleiding luidt: Doctoral Training Programme Vrije
Universiteit Brussel.

Artikel 2: onderwijstaal en voertaal
De onderwijstaal en de voertaal voor onderwijs- en andere activiteiten binnen de Vrije Universiteit
Brussel in het kader van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel is in principe het Engels.
Uitzonderingen kunnen goedgekeurd worden door de Doctoral School (o.a. voor activiteiten die een
andere taal als voorwerp hebben, activiteiten waar alle deelnemende studenten het Nederlands als
voertaal gebruiken, activiteiten waar het onderwerp van die aard is dat het gebruik van het Engels niet
geëigend is, ...)

Artikel 3: toelatingsvoorwaarden en inschrijving – verplicht opgelegd gedeelte van de
Doctoraatsopleiding
Elke student die de toelating heeft gekregen tot inschrijving voor het doctoraat overeenkomstig de
bepalingen van het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor,
wordt bij inschrijving voor het doctoraat automatisch toegewezen aan één van de Doctoral Schools,
zoals bepaald in artikel 9 van het Doctoral Schools Reglement, en verwerft het recht om 60
studiepunten van de Doctoraatsopleiding te volgen. De toelating tot de doctoraatsopleiding is dus
inherent aan de toelating tot het doctoraat en de inschrijving in een Doctoral School gebeurt op
hetzelfde moment.
Voor bepaalde studenten, groepen studenten of voor bepaalde doctoraatstitels kan de
doctoraatsopleiding, of een deel ervan, verplicht worden opgelegd, met dien verstande dat de
doctorandus moet kunnen aantonen voor dit gedeelte van de doctoraatsopleiding geslaagd te zijn als
bijkomende voorwaarde om tot het tweede gedeelte van het doctoraatsexamen (de openbare
verdediging van het doctoraatsproefschrift) te kunnen worden toegelaten. De faculteiten kunnen een
maximale termijn voorzien waarbinnen dit gedeelte van de doctoraatsopleiding met succes moet
worden afgelegd. De faculteiten bakenen in hun aanvullende facultaire examenreglementen eenduidig
en volgens objectieve criteria af voor welke gediplomeerden of voor welke doctoraatstitels deze
verplichting geldt. Bij het verlenen van de toelating tot het doctoraat, legt de faculteitsraad deze
bijkomende verplichting op aan de doctorandi voor wie dit van toepassing is overeenkomstig de
aanvullende facultaire doctoraatsreglementen.
De doctorandus volgt de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel in één van de drie Doctoral
Schools, waarbij de organisatie van de doctoraatsopleiding en de begeleiding van de doctorandus in het
kader van de doctoraatsopleiding gedragen worden door die Doctoral School. Inschrijving voor de
doctoraatsopleiding is niet mogelijk via creditcontract, noch via examencontract.

Artikel 4: getuigschrift van de doctoraatsopleiding
De Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel wordt bekrachtigd met een getuigschrift dat
ondertekend wordt door de Rector.
Enkel wie het volledige programma van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel ten belope van
60 studiepunten met succes heeft afgelegd, ontvangt het getuigschrift.
Het getuigschrift vermeldt dat de doctorandus de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel ‘met
goed gevolg’ heeft afgelegd.
Wie niet de volledige Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel ten belope van 60 studiepunten
heeft afgelegd, ontvangt op vraag een attest waarop de gevolgde opleidingen, workshops of activiteiten
vermeld worden.
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Artikel 5: overgangsmaatregel
Voor doctorandi die al vóór de aanvang van het academiejaar 2008-2009 zijn ingeschreven voor het
doctoraat, geldt een overgangsmaatregel. Zij kunnen zich met goedkeuring van de faculteit inschrijven
in één van de Doctoral Schools. In dat geval vallen ze onder het huidige reglement van de Doctoral
Schools.

Artikel 6: inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

Artikel 7: uitvoering
Behoudens beroep tegen de genomen beslissing bij de Vlaamse Regering door de
Regeringscommissaris, wordt de Rector belast met de uitvoering van dit besluit na het verstrijken van
de voorziene termijn voor het indienen van het beroep, of, - nog vóór het verstrijken van die termijn, na de mededeling dat tegen de beslissing geen beroep zal worden ingediend.
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BIJLAGE
Memorie van Toelichting
bij de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel
Opmerkingen vooraf
•

Deze Memorie van Toelichting sluit aan bij het Reglement van de Doctoral Schools.

•

Alle verwijzingen in deze Memorie naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op
mannelijke personen.

Algemeen
1.

Deze Memorie van Toelichting omschrijft de wijze waarop het programma van de
Doctoraatsopleiding kan worden ingevuld, en is een aanvulling bij het Doctoral Schools
reglement, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 11 december 2007. De structuur van
het programma van de doctoraatsopleiding is voor alle doctorandi in de Doctoral Schools van
de Vrije Universiteit Brussel dezelfde; de invulling gebeurt voor elke doctorandus individueel.

2.

Elke doctorandus heeft het recht op 60 studiepunten om de doctoraatsopleiding te volgen.

3.

De faculteit is bevoegd voor de toelating tot het doctoraat. Op basis van een
geschiktheidsonderzoek kan zij mits motivatie op basis van het individuele dossier van de
student de doctoraatsopleiding, of een deel ervan, verplicht maken. In dat geval is het
verplichte opleidingspakket een voorwaarde om te kunnen worden toegelaten tot de
verdediging van het doctoraatsproefschrift (tweede gedeelte van het doctoraatsexamen). Dit
wordt verder uitgewerkt in het aanvullend facultair doctoraatsreglement. De faculteit kan een
maximale termijn voorzien waarbinnen dit opleidingspakket moet worden afgelegd.

4.

Wie de volledige doctoraatsopleiding volgt en slaagt voor het doctoraatsexamen, krijgt het
getuigschrift van de doctoraatsopleiding. Wie de doctoraatsopleiding slechts gedeeltelijk aflegt,
krijgt op vraag een attest met vermelding van de gevolgde opleidingen, workshops of
activiteiten.

5.

Enkel credits verworven ná het behalen van het diploma dat toegang verschaft tot de
inschrijving voor het doctoraat, kunnen aanleiding geven tot vrijstelling in de
doctoraatsopleiding. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor credits verworven in een
initiële materopleiding die in overeenkomst met de principenota van de Minister van Onderwijs
d.d. mei 2005 betreffende de studieomvang van de masteropleiding een traject met
onderzoeksfinaliteit in het opleidingsprogramma hebben geïncorporeerd. Het verlenen van
vrijstellingen is een bevoegdheid van de Doctoral School.

6.

De stuurgroep van de Doctoral Schools verleent advies over het programma van de
doctoraatsopleiding.
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Structuur van het programma
De doctoraatsopleiding is een flexibel opleidingspakket dat bestaat uit twee componenten.

Opleidingspakket
ECTS

1.

Opleidingsonderdelen* en onderzoeksgerelateerde activiteiten:
1.1. Reguliere opleidingsonderdelen uit Bachelor-, Master- of
Manamaopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel of van de
UGent (kosteloos, tenzij het opleidingsonderdelen betreft van een
opleiding waar een verhoogd studiegeld van kracht is) of andere
instellingen **
1.2. Gespecialiseerde opleidingen georganiseerd of erkend door één of
meerdere Doctoral School van de Vrije Universiteit Brussel of van de
UGent

30

1.3. Gespecialiseerde opleidingsactiviteiten georganiseerd door een
andere Belgische of buitenlandse universiteit of door een Instituut
voor Permanente Vorming
1.4. Doctoral Seminars (o.a. deze gericht op vaardigheidstraining, zoals
transferable skills, verdiepende of verbredende workshops en
seminars)
1.5. Onderzoeksgerelateerde activiteiten van de doctorandus

2.

De Doctoraatsverdediging

30

* Per opleidingsonderdeel kan door de Directeur van de relevante Doctoral School in samenspraak met
de promotor en de titularis, op vraag van de doctorandus/a, beslist worden om een alternatieve
evaluatie te voorzien.
** Doctoraatsstudenten die in het kader van de doctoraatsopleiding opleidingsonderdelen uit een
bachelor- of masteropleiding van de VUB volgen, zijn niet onderworpen aan de pre- en corequisites
vermeld op de opleidingsonderdeelfiche.
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Evaluatievormen
1.

Voor reguliere opleidingsonderdelen geldt de evaluatievorm die de lesgever bepaalt. Dit kan
een schriftelijk of mondeling examen zijn, een portfolio, project, practicum, stage, e.d. Het
systeem van evaluatie voor opleidingsonderdelen georganiseerd door de Doctoral Schools, ligt
vast bij de aankondiging van deze opleidingsonderdelen.

2.

Voor Doctoral Seminars kan een positieve evaluatie of actieve deelname, door de lesgever
vastgesteld, vereist zijn voor het toekennen van studiepunten. De voorwaarden voor het
toekennen van studiepunten, het eventuele systeem van evaluatie, en het aantal te behalen
studiepunten, worden bij aankondiging van deze Seminars bekend gemaakt.

3.

Voor onderzoeksgerelateerde activiteiten geldt actieve deelname als voorwaarde voor het
toekennen van studiepunten. De te behalen studiepunten per onderdeel kunnen binnen de,
door de Doctoral School bepaalde, minima en maxima liggen.

Procedure
De inschrijving voor de opleidingsonderdelen, doctoral seminars en andere activiteiten die de Doctoral
Schools organiseren en waarbij inschrijven vooraf verplicht is, gebeurt via de Doctoral Schools en van
zodra mogelijk via het Campus Management Systeem van de Vrije Universiteit Brussel volgens de
procedure van de Doctoral Schools.

Facultaire betrokkenheid
De decanen beslissen tot welke van de drie Doctoral School(s) hun faculteit behoort.
1.
2.
3.

Doctoraatsschool Humane Wetenschappen (Doctoral School of Human Sciences);
Doctoraatsschool Natuurwetenschappen en (Bio)Ingenieurswetenschappen (Doctoral School of
Natural Sciences and (Bioscience) Engineering);
Doctoraatsschool Levenswetenschappen en Geneeskundige Wetenschappen (Doctoral School of
Life Sciences and Medicine).

Deze structuur is van toepassing vanaf academiejaar 2012-13.
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