Nominatie VUB PhD excellent
supervision award
Academiejaar 20..-20..

Achtergrondinformatie doctorandus/a
Voornaam:
Familienaam:
E-mail:
Studentnummer:
Start PhD

Achtergrondinformatie promotor/begeleidingsteam1
Voornaam:
Familienaam:
Faculteit:
E-mail:
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Schrijf een statement waarom de genomineerde de award verdient met het profiel van de
goede promotor (Bijlage I) als leidraad. In feite wordt van alle promotoren verwacht dat ze
hier aan tegemoet komen, maar waar blinkt jouw promotor in uit, wat doet hij extra voor
jou en je collega’s waardoor hij deze award zou verdienen?
Max 1000 woorden.
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BIJLAGE I: PROFIEL VAN DE GOEDE PROMOTOR
A. expertise, infrastructuur en begeleiding — De promotor:
- heeft een reputatie opgebouwd in een domein dat tenminste nauw verwant is met dat
waarin een doctorandus onderzoek zal gaan uitvoeren.
- is verantwoordelijk voor het materieel en het intellectueel klimaat waarbinnen een
doctorandus zijn onderzoek uitbouwt. Hij zorgt ervoor dat de basisvoorzieningen voor de
doctorandus aanwezig zijn, zoals gemakkelijke toegang tot computerinfrastructuur met
internetaansluiting en bureauruimte.
- zorgt ervoor dat het aantal doctorandi aangepast is aan de beschikbare
begeleidingsmogelijkheden (o.a. door postdoctorale onderzoekers).
- staat in voor de kwaliteit van het onderzoeksplan van een doctorandus.- zorgt voor
financiële middelen ter ondersteuning van de werkzaamheden van diens doctorandi, via
het aanvragen van externe of interne onderzoeksmiddelen en via de toegekende
‘Basisfinanciering’. Hij brengt de doctorandus op de hoogte van de kredieten die
verkregen werden voor het doctoraatsonderzoek.
- heeft een stimulerende, coördinerende en evaluerende rol voor de ganse duur van het
doctoraatsproces:
B. coördinatie — De promotor:
- trekt voldoende tijd uit om de doctorandus geregeld te spreken en het onderzoek van
nabij te volgen.
- helpt bij de uitbouw, en, eventueel, de bijsturing van het onderzoek.
- helpt de doctorandus bij het plaatsen van het onderzoek in een bredere context.
C. planning & tijdsbesteding — De promotor:
- stelt samen met de doctorandus een degelijke planning op voor diens
onderzoeksactiviteiten.
- waakt erover dat de onderwijsopdracht en andere taken van de doctorandus dusdanig
georganiseerd zijn dat de afwerking van het doctoraat binnen de voorziene termijn niet
in gevaar komt.
- is verantwoordelijk voor het efficiënte verloop van het doctoraatsproces bij voorkeur
binnen de voorziene periode.
D. stimulering — De promotor:
- introduceert de doctorandus in de wereld van de wetenschap door hem in contact te
brengen met onderzoekers die hem kunnen helpen, door hem te stimuleren deel te
nemen aan congressen en aan de doctoraatsopleiding, door hem advies te geven bij de
uitbouw van zijn wetenschappelijk project, door hem aan te moedigen en enthousiast te
maken.
E. evaluatie — De promotor:
- is geregeld aanwezig wanneer de doctorandus zijn werk voorstelt aan andere
wetenschappers en geeft hierover feedback aan de doctorandus.
- evalueert geregeld samen met de doctorandus de vooruitgang van het werk en stuurt
dan eventueel bij opdat het doctoraat tijdig klaar geraakt.
- heeft een informatieplicht naar de doctorandus toe inzake zijn of haar advies bij het
voortgangsrapport.
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F. publicatie — De promotor:
- wijst de doctorandus op publicatiemogelijkheden en helpt hem bij het klaarmaken van
publicaties.
- draagt een belangrijke medeverantwoordelijkheid voor de thesis van de doctorandus,
maar ook voor de artikels en abstracts die uit het doctoraatsonderzoek voortvloeien.
- geeft de doctorandus maximale kansen om als eerste auteur op publicaties het
geleverde werk te valoriseren.
- waakt erover dat naast de vereiste vermelding van de financieringsbron ook melding
wordt gemaakt van de VUB-affiliatie van de doctorandus volgens de interne richtlijnen.
- waakt over de mogelijke bescherming van de onderzoeksresultaten voorafgaand aan de
publicatie
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