Bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de faculteit WE
(3 maart 2014)

Toelatingsvoorwaarden (cfr. Art. 9)
De Faculteit WE eist, bovenop de vereisten zoals omschreven in artikel 9, vóór de goedkeuring
van de samenstelling van de jury minstens één aanvaarde “peer-reviewed” publicatie met de
doctorandus als belangrijkste (co-)contributor. Onder “peer-reviewed” wordt verstaan (i)
tijdschriften die opgenomen zijn in de Web of Knowledge en (ii) tijdschriften opgenomen in het
Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABBSHW).
Uitzonderingen moeten door de CDO goedgekeurd worden op basis van een schriftelijk motivatie
door de promotor en de doctorandus.

Procedure van voorbereiding van het doctoraatsproefschrift (cfr. Art 17 & 25)
Om de toelating te bekomen tot de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift, bovenop de
vereisten zoals omschreven in artikel 17 1ste lid, dient naast de vermelding van de naam van de
promotor(en), ook diens (hun) schriftelijk akkoord gevoegd te worden
Voor kandidaten met een diploma van een erkende Belgische instelling, gebeurt een eerste
inschrijving als doctoraatsstudent op basis van de facultaire toelating en via het
inschrijvingsformulier, geviseerd voor akkoord door de promotoren en de decaan.
In geval van negatief advies (cfr Art. 25) door de CDO (= advies tot weigering herinschrijving)
worden de betrokken doctorandus en de promotor(en) op de hoogte gesteld.

Procedure van het doctoraatsexamen (cfr Art. 32)
Bovenop de vereisten zoals omschreven in artikel 32, moet het aantal externe leden van de
doctoraatsjury kleiner zijn dan het aantal VUB leden behorend tot de Faculteit WE. Voor de
doctoraatsjury van een gezamenlijk doctoraat, moet het aantal externe leden kleiner zijn dan het
aantal leden van de VUB en de partnerinstelling.
Minstens een van de externe juryleden mag geen gezamenlijke publicatie hebben met de
doctorandus.
Het voorstel van de jurysamenstelling dient goed gekeurd te worden door de betrokken vakgroep
voor het voorgesteld is aan de faculteitsraad.

Deliberatie en proclamatie (cfr Art. 42)
De jury zal een verslag schrijven (een provisioneel verslag zal geschreven worden na de interne
verdediging en een finaal verslag zal opgesteld worden na de openbare verdediging tijdens de
beraadslaging) en een deel van dit verslag zal gelezen worden door de voorzitter tijdens de
proclamatie.
Het verslag zal ondertekend worden door alle jury leden en een kopij zal gegeven worden aan de
doctorandus.

