
 

  

“Onderzoek vormt naast 
onderwijs en dienstverlening 
een van de drie kerntaken van 
de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte.” 
 



  



De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is de thuis-
basis van ongeveer 520 wetenschappers, waarvan ongeveer 160 ZAP-leden. 
De faculteit is jaarlijks verantwoordelijk voor een 60-tal doctoraten en een 
600-tal peer reviewed publicaties.  

MISSIE 
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte wil een nationale en internationale 
speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Via haar vak- en 
onderzoeksgroepen wil de faculteit meewerken aan de wetenschappelijke 
exploratie en verdere uitbouw van haar wetenschappelijke disciplines. De 
faculteit creëert daarvoor de nodige voorwaarden. Zij streeft ernaar om de 
resultaten van haar onderzoek ter beschikking te stellen van derden en ze 
te integreren in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

ONDERZOEKSPLATFORM 
De faculteit maakt haar onderzoek zichtbaar voor de buitenwereld via een 
facultair onderzoeksplatform met daarin alle informatie over haar 
onderzoekers, haar onderzoeksprojecten en haar onderzoeksgroepen. 
 
⎯ research.flw.ugent.be 

BIBLIOGRAFIE 
Alle publicaties van het personeel zijn terug te vinden via Biblio. In Biblio 
worden ook full-tekst bestanden zoals doctoraten en recente publicaties 
bewaard. Open-Access bestanden zijn via deze weg vrij te raadplegen. 
 
⎯ biblio.ugent.be  

http://research.flw.ugent.be/
http://biblio.ugent.be/


ONDERZOEKSGROEPEN 
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt onderdak aan 50 verschillende 
onderzoeksgroepen die actief zijn op het brede vlak van de humane 
wetenschappen: filosofie, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, 
(toegepaste) taalkunde, letterkunde, culturele studies, etc. 
 
. AFRIKAANS : Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika 
. ANCIENTHISTORY : Ancient History 
. ARCHAEO : Archeologie 
. BANTUGENT : UGent Centrum voor Bantoestudies 
. BIG : Bioethics Institute Ghent 
. CARAM : Centre for Anthropological Research on Affect and Materiality 
. CEL19 : Centrum voor negentiende-eeuwse literatuurstudie 
. CEVI : Centrum voor Ethiek en Waardeonderzoek 
. CGS : Centrum voor Gender Studies 
. CLIV : Centrum voor Literatuur in Vertaling 
. CLPS : Centre for Logic and Philosophy of Science 
. CMSI : Cultural Memory Studies Initiative 
. CRCG : Centre for Research on Culture and Gender 
. CSCT : Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities 
. DIALING : Diachronic and Diatopic Linguistics 
. EACP : East Asian Culture in Perspective: Identity - Historical Consciousness - 

Modernity 
. ECC : Economies, Comparisons, Connections 
. EQTIS : Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies 
. GCBS : Gents Centrum voor Boeddhistische Studies 
. GCSEES : Ghent Centre for Slavic and East European Studies 
. GEMS : Group for Early Modern Studies 
. GHENTCDH : Ghent Centre for Digital Humanities 
. GICAS : Ghent Interdisciplinary Centre for Art and Science 
. GIKS : Gents Instituut voor Klassieke Studies 
. GLIMS : Ghent University Research Group on Linguistic Meaning and Structure 
. GUST : Ghent Urban Studies Team 



. HICO : Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale Filosofie 

. HPIMS : Henri Pirenne Institute for Medieval Studies 

. HPIMSDH : Henri Pirenne Institute for Medieval Studies - vakgroep geschiedenis 

. IEMH : Instituut voor Vroegmoderne Geschiedenis 

. IPEM : Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek 

. LT3 : Language and Translation Technology Team 

. MAPS : Centre for Media and Periodical Studies 

. MULTIPLES : Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning 
in Society 

. PEPPER : Philosophy, Ethology, Politics and Performance 

. RAP : Authorship Studies 

. RCVC : Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap 

. RELICS : Researchers of European Literary Identities, Cosmopolitanism and the 
Schools 

. RSRC : Roman Society Research Centre 

. SANGH : South Asia Network Ghent 

. SARTON : Sarton Centre for History of Science 

. SEL : Studiecentrum voor Experimentele Literatuur 

. SOCIALHISTORY : Sociale Geschiedenis na 1750 

. S:PAM : Studies in Performing Arts & Media 

. THALIA : Interplay of Theatre, Literature and Media in Performance 

. THIS : The Inside Story. Art, Interior Design & Architecture 1750-1950 

. TLIV : Teksteditie Literatuur in Vlaanderen 

. TMB : The Moral Brain 

. TRACE : Translation and Culture 

. URBANHISTORY : Urban History 
 

Lees meer over de onderzoeksgroepen, hun leden en hun projecten op het 
onderzoeksplatform van de faculteit: 
 

⎯ research.flw.ugent.be   

  

http://research.flw.ugent.be/


  



PARTICIPEER 
De faculteit ontvangt graag externe onderzoekers in haar midden, of het nu 
junior wetenschappers zijn dan wel senior academici. 

INTERNATIONALE REKRUTERING 
De faculteit publiceert geregeld jobaanbiedingen voor onderzoekers op pre- 
en postdoctoraal niveau (docenten, assistenten, wetenschappelijk 
medewerkers, …). Een open en internationale rekrutering is standaard. 
 
⎯ www.ugent.be/vacatures  
  

http://www.ugent.be/vacatures


DOCTORAATSONDERZOEK 
De faculteit treedt op als onthaalinstelling voor jonge onderzoekers die op 
zoek zijn naar een promotor of begeleider voor pre- of postdoctorale 
mandaten in diverse disciplines en thema's, toegekend door verschillende 
internationale en nationale financierende instellingen. De professoren van 
de faculteit hebben heel wat ervaring in het begeleiden van doctoraats-
onderzoek. Voor interdisciplinaire projecten, kunnen geschikte mede-
promotoren worden gevonden, zowel binnen als buiten de eigen faculteit. 
Ook collega’s van andere binnen- of buitenlandse universiteiten kunnen als 
medepromotor optreden.  
 
De faculteit reikt volgende doctoraatsdiploma’s uit: 

. Doctor in de Afrikaanse talen en culturen 

. Doctor in de Amerikanistiek 

. Doctor in de archeologie 

. Doctor in de gender- en diversiteitsstudies 

. Doctor in de geschiedenis 

. Doctor in de kunsten: audiovisuele kunsten 

. Doctor in de kunsten: beeldende kunsten 

. Doctor in de kunsten: drama 

. Doctor in de kunsten: muziek 

. Doctor in de kunstwetenschappen 

. Doctor in de letterkunde 

. Doctor in de moraalwetenschappen 

. Doctor in de Oosterse talen en culturen 

. Doctor in de Oost-Europese talen en culturen 

. Doctor in de taal- en letterkunde 

. Doctor in de taalkunde 

. Doctor in de vergelijkende cultuurwetenschap 

. Doctor in de vertaalwetenschap 

. Doctor in de wijsbegeerte 

 



Doctoral schools 
Bloeiende doctoral schools begeleiden de studenten tijdens het 
doctoraatsproces en zorgen voor een uitgebreid vormingsaanbod. 

 
Interdisciplinaire doctoraten 
Doctoraatsstudenten kunnen ook kiezen voor een doctoraat met een 
interdisciplinair karakter dat resulteert in een gecombineerde doctorstitel, 
onder de gezamenlijke supervisie van twee of meer, tot verschillende 
disciplines behorende UGent-promotoren.  
 

Gezamenlijke doctoraten 
Doctoraatsstudenten kunnen een deel van hun onderzoek aan de 
Universiteit Gent verrichten en een ander deel aan een andere universiteit. 
De Universiteit Gent laat immers toe om samen met andere universiteiten 
doctoraten uit te reiken. Dit kan onder de vorm van een gezamenlijk 
doctoraat of van een dubbel doctoraat (joint degree of double degree). De 
universiteit biedt via het Bijzonder Onderzoeksfonds financiering aan 
buitenlandse studenten die hiervoor in aanmerking komen.  
  



 
  



INKOMENDE ONDERZOEKERS 
De faculteit hecht veel belang aan internationale en nationale kennis-
uitwisseling. In het bijzonder postdoctorale onderzoekers en senior 
academici worden van harte uitgenodigd om gedurende enkele maanden 
een onderzoeksgroep te vervoegen in het kader van bepaalde onderzoeks-
projecten of met het oog op een meer structurele samenwerking.  
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), de 
Universiteit Gent en de faculteit bieden daarvoor verschillende 
financieringsmogelijkheden.  
 
⎯ www.fwo.be 

⎯ www.ugent.be/bof  

INTERNATIONALE EVENEMENTEN 
Om tegemoet te komen aan niet-Nederlandstalige collega's, verloopt een 
groot deel van de onderzoekscommunicatie in het Engels. Verschillende 
vakgroepen en onderzoeksgroepen organiseren heel geregeld vormings-
activiteiten, congressen, onderzoeksfora, lezingen, etc. De agenda staat op 
de website van de faculteit:  
 

⎯ www.ugent.be/lw 
 
  

http://www.fwo.be/
http://www.ugent.be/bof
http://www.ugent.be/lw


De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is één van de stichtende faculteiten van 
de Universiteit Gent, die in 1817 door koning Willem I van Oranje werd 
opgericht en die naast de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte momenteel nog 
tien andere faculteiten omvat. De universiteit behoort wereldwijd tot de 100 
beste universiteiten, heeft meer dan 41.000 studenten en ongeveer 9.000 
personeelsleden.  
 
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte staat in voor onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening in de Humane Wetenschappen. De faculteit organiseert 10 
verschillende bacheloropleidingen met daaropvolgend telkens één of 
meerdere masteropleidingen, 5 master-na-masteropleidingen en diverse 
postgraduaatsopleidingen. De faculteit omvat 9 vakgroepen. 
 
. Archeologie 
. Geschiedenis 
. Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen 
. Letterkunde 
. Taalkunde 
. Talen en Culturen 
. Vergelijkende Cultuurwetenschappen 
. Vertalen, Tolken en Communicatie 
. Wijsbegeerte en Moraalwetenschap 
 
 

CONTACT 

Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
Blandijnberg 2, B-9000 Gent (België) 

 

www.ugent.be/lw   
research.flw.ugent.be  
 

http://www.ugent.be/lw
http://research.flw.ugent.be/

