Missie van de Facultaire Doctoraatscommissie van de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent
De Facultaire Doctoraatscommissie heeft als belangrijkste missie het behalen van een
kwaliteitsvol doctoraat te faciliteren. Hiertoe volgt zij verschillende aspecten van het
doctoraal gebeuren in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op in
interactie met de Doctoral School.
De Facultaire Doctoraatscommissie komt maandelijks samen en heeft de volgende taken:
1. Advies aan de faculteitsraad bij het neerleggen van een doctoraatsaanvraag
a. Zij gaat na of doctorand(a)us beschikt over het diploma en/of de documenten op
grond waarvan de graad van doctor kan behaald worden. In het geval de
kandidaat-doctorand(a)us niet rechtstreeks kan toegelaten worden adviseert zij in
overleg met de promotor(en) over de inhoud van de doctoraatsopleiding.
b. Zij gaat na of het onderzoeksproject dat wordt voorgesteld in het
aanmeldingsformulier is voorgelegd aan een erkend Ethisch Comité voor
wetenschappelijk onderzoek bij mensen en/of proefdieren.
c. Zij gaat na of het voorgestelde doctoraatsproject inderdaad aanleiding kan geven
tot een doctoraal proefschrift, beantwoordend aan de minimale criteria voor onze
faculteit en dit binnen de door de doctorand(a)us opgegeven tijdspanne. Hierbij
kan ze aanbevelingen suggereren om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen.
d. Zij baseert zich op basis van de gegevens die de doctorand(a)us aanreikt via het
aanmeldingsformulier dat zij/hij samen met haar/zijn promotor heeft opgesteld.
Om dit te kunnen beoordelen, moet uit de beschrijving af te leiden zijn, dat het
onderzoek in verschillende artikels kan resulteren, en dat zowel studiepopulatie
(aantal, types), methodologie als haalbaarheid voldoende duidelijk vermeld zijn.
e. Wanneer de gegevens vervat in het aanmeldingsformulier niet toelaten om een
gefundeerd advies te geven wordt gevraagd in eerste instantie om het project te
herschrijven, met beantwoorden van de vragen.
f. Indien wenselijk kan de Facultaire Doctoraatscommissie de doctorand(a)us en
(co)promotor(en) uitgenodigen om het project mondeling toe te lichten op een
volgende bijeenkomst van de commissie.
g. De commissie brengt hierover advies uit aan de Faculteit.
2. De doctoraatscommissie heeft een luisterend oor voor eventuele problemen die een
doctorand(a)us zou kunnen ervaren tijdens haar/zijn doctorale onderzoeksperiode voor zover
deze verband houden met het doctoraal gebeuren. Deze problemen kunnen mondeling of
schriftelijk worden meegedeeld aan de Facultaire ombudsman of aan de voorzitter. De
decaan wordt op de hoogte gesteld en helpt zo nodig mee een oplossing te zoeken voor het
probleem. Een verslag van de problemen rond doctoraten, aangegeven bij de
ombudspersoon, wordt jaarlijks aan de Directeur van de Doctoral School for Life Sciences
and Medicine overgemaakt.
3. De commissie beoordeelt of een aangeboden proefschrift voldoet aan de minimale
vereisten op basis van een preliminair exemplaar en de shortlist van de A1 publicaties die via
een geëigend document aan de commissie wordt aangeboden en brengt hierover een advies
uit aan de Faculteit.
4. De commissie adviseert de Faculteit bij het samenstellen van de examenjury en de
leescommissie van een doctoraal proefschrift. De promotor kan een suggestie doen omtrent
de samenstelling van de examenjury en leescommissie, doch de doctoraatscommissie kan
een wijziging van dit voorstel adviseren aan de faculteit.

5. De commissie is via minstens één van haar leden vertegenwoordigd in elke examencommissie. Deze vertegenwoordiger neemt het voorzitterschap waar van de examenjury en
vervangt de Decaan wanneer deze laatste de openbare verdediging niet kan voorzitten.
6. De Facultaire Doctoraatscommissie staat in nauw contact met de Commissie
Wetenschappelijk Onderzoek om het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en meer
specifiek het aantal doctoraten en de kwaliteit van de doctoraten te verhogen. Om deze
interactie te optimaliseren, worden opportuniteiten voor kwaliteitsvoller onderzoek die aan
het licht komen op basis van de ingediende onderzoeksprojecten, meegedeeld aan de
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek.

