
 

 

Beleidsvisie Facultaire Doctoraatscommissie Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen in verband met “Interdisciplinaire” doctoraten 

(goedgekeurd op FDOC 29/09/2016). 

 

Het bevorderen van interdisciplinair onderzoek is waardevol. Dat een onderzoeker hiervoor 

erkenning krijgt via een gecombineerde doctoraatstitel kan een meerwaarde betekenen. Anderzijds 

mag het niet leiden tot een uitholling van de doctoraatstitel van één van de disciplines die vermeld 

worden in de gecombineerde doctoraatstitel.   

Bij aanmelding van een interdisciplinair onderzoek zal de doctoraatscommissie twee beslissingen 

dienen te nemen: 

1. Kan dit doctoraatsproject beschouwd worden als een interdisciplinair project 

2. Aan welke criteria zal het uiteindelijke doctoraatsproefschrift minimaal moeten voldoen in 

geval de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen als hoofdfaculteit of als 

partnerfaculteit fungeert en de titel “Doctor in de gezondheidswetenschappen” deel 

uitmaakt van de gecombineerde titel. 

Ad 1: 

Voor wat betreft de criteria om een project interdisciplinair te kunnen erkennen zal gebruik gemaakt 

worden van de volgende criteria (naar analogie met de criteria gebruikt bij het BOF). 

1. De beide disciplines en expertises die samengebracht worden in het onderzoeksvoorstel 
liggen voldoende ver uit elkaar. Beide disciplines mogen niet te eng worden gedefinieerd. 
Om na te gaan of de disciplines van de beide promotoren “voldoende” ver uit elkaar liggen 
worden in eerste instantie indicatief de aangeleverde FWO-disciplinecodes vergeleken. 
Verder wordt nagegaan of de aangeleverde codes effectief corresponderen met de inhoud 
van het projectvoorstel. De appreciatie voor het verschil tussen de ingebrachte disciplines en 
expertises kan worden uitgedrukt als A) sterk van elkaar verschillend, B) gematigd van 
elkaar verschillend , C) onvoldoende sterk van elkaar verschillend. 

  
2. De inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines is 
substantieel en strikt noodzakelijk om het onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren. 
De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk door een geїntegreerde, 
geconcerteerde aanpak. Het onderzoek mag niet opsplitsbaar zijn in twee monodisciplinaire 
onderzoekslijnen die elk onder supervisie van de twee afzonderlijke promotoren uitgevoerd 
kan worden. De ene discipline mag geen hulpwetenschap zijn voor de andere. De appreciatie 
voor de inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide disciplines (en 
voor de noodzaak van deze inbreng) kan worden uitgedrukt als A) evenwichtig, B) minder 
uitgesproken evenwichtig, of C) onevenwichtig 
  
3. Output: de inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel 
moeten resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in beide disciplines of in een 
kennisuitbreiding in een nieuwe (ontluikende) discipline. De appreciatie met betrekking tot de 
wijze waarop de beoogde resultaten zullen bijdragen tot een kennisuitbreiding wordt 
uitgedrukt (in dalende volgorde van appreciatie) als A) kennisuitbreiding in een nieuwe 



 

 

(ontluikende) discipline of een substantiële kennisuitbreiding in elk van de beide disciplines 
of B) de kennisuitbreiding in elk van de beide disciplines is minder evenwichtig C) de 
kennisuitbreiding in een (of beide) disciplines is onvoldoende (in vergelijking met de 
kennisuitbreiding in de andere discipline) 
  
Het project wordt als interdisciplinair beoordeeld wanneer gemiddeld maximaal 1 B en geen 
enkele C wordt gegeven door de “interdisciplinaire werkgroep van de FDOC.  
 
Ad 2 
 

- Indien onze faculteit als hoofdfaculteit fungeert dient te worden voldaan aan ons 
facultair reglement (inclusief de publicatiecriteria). 
 
 - Indien onze faculteit als partnerfaculteit fungeert wordt het facultair reglement van de 
partnerfaculteit gevolgd, maar dient wel minimaal 1 A1 publicatie ter publicatie aanvaard 
zijn met de doctoraatsstudent als niet-gedeelde eerste auteur over een topic met een 
duidelijke link naar gezondheidswetenschappen.  
 
 
 
 


