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1 Informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de website www.ugent.be/doctoralschools 

De  Doctoral  School  of  Arts,  Humanities  and  Law  kan  financiering  ter  beschikking  stellen 

aan haar leden voor het volgen van cursussen gericht op het behalen van het getuigschrift 

van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent:

(a) Doctorandi kunnen gratis deelnemen aan gespecialiseerde cursussen en transferable

skills seminars georganiseerd door de UGent-Doctoral School(s).

(b) Doctorandi  die  een  erkenning
1 

bekomen  voor  een  gespecialiseerde  cursus  en/of

transferable  skills  seminar  niet  georganiseerd  door de  UGent-Doctoral  Schools,

kunnen  na  afloop  van  de  cursus  het  inschrijvingsgeld  (desgevallend  incl.  handboek)

terugvorderen  van  de  Doctoral  School.  Per  cursus  wordt  max.  600  euro 

terugbetaald.  De  terugbetaling  gebeurt  enkel  wanneer  een  betalingsbewijs  en  een 

bewijs van slagen/deelname aan de cursus wordt voorgelegd.

Doctorandi  die  een  erkenning  aanvragen  voor  een  regulier  opleidingsonderdeel 

(vanaf  masterniveau)  van  de  UGent  of  een  andere  Belgische  universiteit  moeten 

hiervoor  niet  inschrijven  d.m.v.  een  creditcontract.  De  inschrijving  in  het  kader  van 

de  doctoraatsopleiding  is  gratis  (mits  voorleggen  van  bewijs  van  inschrijving  als 

doctoraatsstudent  aan  de  UGent),  met  uitzondering  van  opleidingsonderdelen  uit 

masteropleidingen  met  bijzonder  (verhoogd)  studiegeld  en  een  mogelijke 

administratieve kost geheven door de ontvangende instelling.

Er  worden  dan  ook  geen  kosten  gerelateerd  aan  het  volgen  van  reguliere 

opleidingsonderdelen  terugbetaald,  behalve  in  uitzonderlijke  gevallen  kosten  die 

verband houden met opleidingen met bijzonder studiegeld.

Bij het aanvragen van terugbetalingen moeten doctorandi rekening houden met volgende 

bepalingen:

- In  de  minimumset  van  de  doctoraatsopleiding  kan  de Doctoral  School terugbetaling

  voorzien voor max. 3 gespecialiseerde cursussen.

- In  de  minimumset  van  de  doctoraatsopleiding  kan  de Doctoral  School terugbetaling

  voorzien  voor  max.  3  transferable  skills  cursussen (elke  cursus  uit  een  andere

  cluster).

Cursussen  die  niet  behoren  tot  de  minimumset  komen niet  in  aanmerking  voor

financiering.
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Aanvullend kunnen doctorandi in de maximumset (uitbreidingspakket) van de 

doctoraatsopleiding volgende cursussen opnemen zonder dat hiervoor inschrijvingsgeld 

verschuldigd is: 

- Max. 3 gespecialiseerde cursussen georganiseerd door de Doctoral School(s). 

- Max. 3 transferable skills cursussen georganiseerd door de Doctoral School(s). 

- Max. 30 ECTS reguliere opleidingsonderdelen (vanaf bachelorniveau), met 

uitzondering van opleidingsonderdelen uit programma’s met verhoogd studiegeld. 

Het totale aantal cursussen opgenomen in de doctoraatsopleiding samen mag volgend 

totaalpakket niet overschrijden: 

- In de minimumset: 3 gespecialiseerde cursussen erkend of georganiseerd door de 

Doctoral School plus 3 transferable skills seminars (gespreid over 3 verschillende 

clusters) erkend of georganiseerd door de Doctoral School. 

- In de maximumset: 3 gespecialiseerde cursussen georganiseerd door de Doctoral 

School plus 3 transferable skills seminars georganiseerd door de Doctoral School 

en/of 30 ECTS reguliere opleidingsonderdelen (vanaf bachelorniveau). Doctorandi die 

in hun uitbreidingspakket gespecialiseerde cursussen of transferable skills seminars 

georganiseerd door de Doctoral School volgen, moeten deze aftrekken van hun recht 

op het volgen van 30 ECTS (bv. wie 6 bijkomende Doctoral Schools cursussen volgt, 

heeft geen recht meer op het volgen van reguliere opleidingsonderdelen). 


