Samenstelling facultaire doctoraatscommissie vanaf 1 januari 2020 voor de periode van 4 jaar

Inleiding
Naar aanleiding van de gewijzigde generieke samenstelling van de facultaire doctoraatscommissie en
het einde van het mandaat van de huidige leden per 31.12.2019 worden de leden van de
doctoraatscommissie aangesteld. Hiertoe heeft de decaan een oproep gedaan onder alle ZAP-leden.

Generieke samenstelling
-

Onderzoeksdirecteur
1 afgevaardigde van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
1 vertegenwoordiger AAP/OAP
10 vertegenwoordigers van de vakgroep (1 ZAP-lid per vakgroep voorgedragen door de
vakgroep)
13 ZAP-leden op basis van expertise (geselecteerd na oproep voor kandidaten)

Criteria voor kandidaten
-

-

-

-

Een ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek hebben, meer specifiek als (co)promotor
van verschillende doctoraten in de afgelopen 10 jaar
Het engagement aangaan om dossiers met de doctoraatsaanvragen elke maand te evalueren
(100 tot 150 per jaar)
Het engagement aangaan om minstens de helft van de maandelijkse werkvergaderingen van
de FDC bij te wonen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt na 1 jaar gevraagd om zich in de
FDC definitief te laten vervangen.
Het engagement aangaan om op regelmatige basis (minimaal 5/jaar) het voorzitterschap op
te nemen van een doctoraatsexamencommissie, zo nodig ook indien het onderwerp buiten
het specifieke expertisegebied ligt.
Behalve hun specifieke onderzoeksexpertise, verdient het aanbeveling dat kandidaten een
extra toegevoegde waarde hebben zoals kennis van statistiek/methodologie, epidemiologie,
labotechnieken, kwalitatief onderzoek, dierexperimenteel onderzoek, lid zijn van ethische
commissies…..
De vertegenwoordiger van het AAP en WP in de FDC is een gedoctoreerd AAP-lid van de
faculteit en wordt voorgedragen door de AAP- en WP vertegenwoordigers in de faculteitsraad.
Zij kunnen geen voorzitterschap op zich nemen.
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Leden van een FDC kunnen een vaste vervanger voorstellen om bij overmacht dossiers te evalueren,
maar deze vervangers kunnen de vergadering niet bijwonen. Niet alle specifieke vakgebieden kunnen
vertegenwoordigd zijn, maar er wordt rekening gehouden met een billijke spreiding over de
verschillende onderzoeksdomeinen. Indien de expertise in een bepaald onderzoeksdomein zou
ontbreken binnen de FDC kan advies gevraagd worden aan ex officio leden.
Voorstel leden met ingang van 1 januari 2020
-

De leden in hoofde van functie worden a priori aangesteld, gezien er per functie slechts 1
kandidaat mogelijk is.

-

Voor de 13 experten heeft het facultaire bestuur een voorstel geformuleerd op basis van de
ontvangen kandidaturen (19). Dit voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de faculteitsraad. Bij dit
voorstel werd rekening gehouden met volgende elementen:
•

de criteria voor kandidaten beschreven in het reglement.

•

streven naar een evenwichtige spreiding van expertise met oog voor complementariteit
van expertise en aandacht voor ervaring met klinisch en dierexperimenteel onderzoek.

•

het streven naar een genderevenwichtige samenstelling. Helaas is het aantal vrouwelijke
kandidaten ontoereikend om dit evenwicht te bereiken. Vrouwelijke kandidaten zetelen
ook niet a priori in functie van het bereiken van het genderevenwicht, er moet wel degelijk
aan de criteria voldaan zijn.

•

het streven naar een goede balans tussen enerzijds continuïteit van expertise (reeds
ervaring in de facultaire doctoraatscommissie) en anderzijds nieuwe leden.

•

het effectieve engagement van leden die in de voorbije periode hebben gezeteld in de
commissie.

•

een bedachtzame houding ten aanzien van docenten tenure track, zodat zij voldoende
tijd hebben voor hun onderwijs- en onderzoeksopdracht.
ROL

NAAM

onderzoeksdirecteur

Guy Joos

afgevaardigde CWO

Patrick Calders

vertegenwoordiger AAP/OAP

Nathalie Michels

vertegenwoordiger
vakgroepen

GE30 - vakgroep Bewegings- en
Sportwetenschappen

Jan Bourgois

GE31 - vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Fransiska Malfait

GE32 - vakgroep Diagnostische
Wetenschappen

Joris Delanghe

GE33 - vakgroep Fundamentele en Toegepaste
Medische Wetenschappen

Johan Van de Voorde

GE34 - vakgroep Hoofd en Huid

Marie-Anne Vanderhasselt

GE35 - vakgroep Inwendige Ziekten en
Pediatrie

Johan Vande Walle

GE36 - vakgroep
Mondgezondheidswetenschappen

Luc Martens

GE37 - vakgroep Revalidatiewetenschappen

Dirk Cambier
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GE38 - vakgroep Structuur en Herstel van de
Mens

Jolanda Van Hengel

GE39 - vakgroep Volksgezondheid en
Eerstelijnszorg

Koen Van Herck

13 ZAP-leden o.b.v. expertise (alfabetisch)

1.
2.

Stijn Blot
Thierry Bové

3.

Olivier Degomme

4.

Katleen De Preter

5.

Carlos De Wagter

6.

Lieven De Wilde

7.
8.

Daniel De Wolf
Jan Gettemans

9.

Björn Heindryckx

10.

Ernst Rietzschel

11.

Filip Van den Bosch

12.

Peter Van Eenoo

13.

Anne Vral
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