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Beste ERC-aanvrager  

Beste ERC-granthouder  

 

De UGent voert, zoals u weet, een proactief ERC-beleid. De universiteit biedt een vaste positie als  

onderzoeksprofessor aan jonge en gevestigde onderzoekers die met succes een ERC-grant hebben 

verworven (meer info).   

 

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt u een warm welkom. U komt er terecht in een 

inspirerende academische omgeving en een bruisende onderzoeksgemeenschap. Onze faculteit telt 

8 vakgroepen en bestrijkt daarmee het brede veld van de geesteswetenschappen – van archeologie 

tot taaltechnologie. We organiseren 10 bacheloropleidingen en 16 aansluitende masteropleidingen. 

De faculteit heeft een brede waaier aan onderzoeksgroepen, die vaak vakgroepoverschrijdend 

werken.  

 

Uw vaste aanstelling als onderzoeksprofessor aan de UGent houdt (onder andere) in dat u geen 

ERC-middelen voor uw eigen salaris hoeft aan te wenden en dat u desgewenst als voltijds professor 

aan de UGent kan blijven werken voor de rest van uw carrière. Net omwille van dit 

langetermijnperspectief wil onze faculteit de ERC-granthouders van meet af aan zoveel mogelijk 

integreren in het facultaire weefsel. We hebben een (eenvoudige) procedure opgesteld om erachter te 

komen of uw academisch profiel en onderzoeksplannen passen bij onze faculteit, haar vakgroepen en 

onderzoeksgroepen.  

 

De eerste stap in deze procedure is dat u zich bij de EU-cel van de UGent aanmeldt voor onze 

faculteit. Vervolgens neemt u contact met de decaan en/of de vakgroepvoorzitter voor een (informeel) 

gesprek over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden tot integratie. Hieronder vindt u onze 

contactgegevens.  

 

In een tweede fase vragen we u om uw CV, een samenvatting van uw ERC-onderzoeksproject en 

een motivatiebrief te bezorgen waarin u uitlegt waarom onze faculteit en een (of meerdere) van haar 

vakgroepen de juiste omgeving vormen voor uw onderzoeksproject. Met welke onderzoeksgroep(en) 

of specifieke collega's voelt u zich verwant? Hoe ziet u de relatie tussen uw onderzoek en een 

(beperkte) onderwijsopdracht? Welke (bestaande) vakken zou u (mogelijk) kunnen doceren?  

 

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte vormen onderzoek en onderwijs communicerende vaten. De 

UGent vindt onderzoeksgedreven onderwijs heel belangrijk. Daarom verwachten we dat ERC-

granthouders een substantiële bijdrage leveren aan ons onderwijs (ong. 8 studiepunten per semester, 

3 tot 4 cursussen per jaar).  

 

Onze universiteit heeft haar thuisbasis in Gent, in het Nederlandstalige deel van België. De onderwijs- 

en bestuurstaal van de universiteit is het Nederlands. We verwachten dat elke medewerker na 5 jaar 

voldoende kennis van het Nederlands heeft. Decretaal wordt een C1-niveau voor Nederlands 

verwacht voor wie vakken in het Nederlands doceert. Voor anderen is een B2-niveau voldoende.  

 

We nemen uw CV, samenvatting en motivatiebrief grondig door. Als we denken dat er een match kan 

zijn tussen u en de faculteit, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het faculteitsbestuur en leden 

van de vakgroep die actief zijn in uw vakgebied.  

 

Van harte dank voor uw interesse in onze faculteit. We kijken ernaar uit verder kennis te maken!  

 

Prof. dr. Gita Deneckere  

Decaan Letteren en Wijsbegeerte 

gita.deneckere@ugent.be  

http://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/eu-int/ercugent.htm
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