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1 TOEGELATEN WORDEN ALS DOCTORAATSSTUDENT 

Om te kunnen doctoreren, moet de faculteitsraad je toelaten als doctoraatsstudent. Op advies van de Facultaire 

DoctoraatsCommissie (FDC), keurt de faculteitsraad je onderzoeksthema goed en stelt hij je begeleidingscommissie aan. 

1.1 Opstart van de procedure 

Je promotor registreert je als kandidaat-doctoraatsstudent in Oasis. 

Indien je een UGent-account hebt, krijg je op je UGent-account aansluitend een e-mail vanuit Oasis; indien je geen UGent-account 

hebt, krijg je dezelfde mail op het e-mailadres dat je hebt opgegeven aan je promotor. 

In die e-mail zal je worden gevraagd naar Oasis te gaan, waar je gegevens moet aanvullen en o.a. volgende documenten moet 

opladen:  

1. Je onderzoeksplan (3-5 pagina’s) in pdf; 

2. Een nota (1 pagina) in pdf waarin je je onderzoeksvaardigheden toelicht;  

3. Een Research Data Management Plan, waarvan het sjabloon te vinden is op https://dmponline.be/  

Ook de promotor moet gegevens invullen in Oasis (o.a. een voorstel van samenstelling van begeleidingscommissie). Wederzijds 

moeten promotor en kandidaat-doctoraatsstudent doorheen het proces ingevoerde gegevens van elkaar goedkeuren. 

Wanneer het hele proces is doorlopen, en uitsluitend wanneer het dossier volledig is, stuurt de promotor je aanvraagdossier 

door naar de faculteit door op de verzendtoets te klikken. Het is technisch gezien onmogelijk onvolledige dossiers door te sturen. 

Voor houders van een masterdiploma dat werd uitgereikt door een instelling van buiten de Benelux, is er een tussenstap. In de 

loop van het registratieproces in Oasis wordt gevraagd het diploma op te laden. De Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) 

checkt de gelijkwaardigheid van het diploma. Enkel bij gelijkwaardigheid met een master wordt het aanvraagdossier 

doorgestuurd naar de faculteit. 

1.2 Verder verloop 

Wanneer jouw dossier aankomt bij de faculteit, wordt het voor advies voorgelegd aan de Facultaire DoctoraatsCommissie. De 

Facultaire DoctoraatsCommissie behandelt je dossier op de eerstvolgende vergaderdatum, met dien verstande dat er minimum 

een week moet liggen tussen de aanleverdatum en de eerstvolgende vergadering, opdat de commissie de gelegenheid zou 

hebben het dossier voor te bereiden. De agenda van de FDC kan online worden teruggevonden.  

Je wordt opgeroepen door de Facultaire DoctoraatsCommissie (FDC) om, in aanwezigheid ook van je promotor, je onderzoeksplan 

te bespreken, gebeurlijk met behulp van teleconferencing-faciliteiten. Aansluitend levert de FDC een advies aan ten behoeve van 

de faculteitsraad.  

Bij gunstig advies, agendeert het decanaat jouw toelating tot het doctoraat, samen met de goedkeuring van je onderzoeksthema 

en de samenstelling van de begeleidingscommissie, op de eerstvolgende faculteitsraad, al dan niet nadat je je onderzoeksplan 

eventueel hebt bijgesteld op aanbeveling van de FDC. 

2 INSCHRIJVEN ALS DOCTORAATSSTUDENT OP DE ROL 

Wanneer de faculteitsraad je toelaat tot het doctoraat, je onderzoeksthema heeft goedgekeurd en je begeleidingscommissie 

heeft aangesteld, krijg je daarvan bericht op het e-mailadres dat gekend is in Oasis. In diezelfde e-mail wordt je uitgelegd hoe 

je je op de rol moet inschrijven als doctoraatsstudent. 

https://dmponline.be/
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Ook de promotor krijgt een e-mail van je aanvaarding als doctoraatsstudent. Het decanaat schrijft de leden van de 

begeleidingscommissie aan om hen in kennis te stellen van het feit dat zij zijn aangesteld om je te begeleiden in je 

doctoraatsonderzoek. 

De inschrijving als doctoraatsstudent op de rol is verplicht. Aan die inschrijving is inschrijvingsgeld gekoppeld.  

Zie: http://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/administratie/studiegeld.htm  

Van zodra je inschrijving in orde is, krijg je een UGent e-mailadres toegekend. Alle communicatie i.v.m. je doctoraat, en ook i.v.m. 

andere aangelegenheden die de universiteit en de faculteit opportuun achten, gebeurt nadien nog uitsluitend via je UGent-

account. 

Tegelijkertijd met je inschrijving op de rol, ben je automatisch ingeschreven voor de Doctoral School, die voor de faculteit Recht 

en Criminologie traditioneel de Doctoral School of Arts, Humanities and Law is. 

De Doctoral School biedt een opleidingsaanbod aan voor doctorandi. 

Zie: http://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsopleiding.htm  

 

3 HERINSCHRIJVEN ALS DOCTORAATSSTUDENT OP DE ROL 

Ieder academiejaar schrijf je je opnieuw in op de rol als doctoraatsstudent, tot wanneer je doctoraat klaar is. Deze jaarlijkse 

herinschrijving is weliswaar gratis, maar absoluut verplicht: wie zich niet jaarlijks opnieuw inschrijft, kan het diploma van doctor 

niet behalen. 

Herinschrijven gaat echter niet zomaar. Naast het aanbieden van een opleidingsaanbod, heeft de Doctoral School immers nog 

een tweede functie: de voortgang van je doctoraatsonderzoek opvolgen. 

Jaarlijks nodigt de Doctoral School je via je UGent-account uit om een voortgangsrapport omtrent je doctoraatsonderzoek aan 

te leveren. De Doctoral School legt dat voortgangsrapport ter goedkeuring voor aan je begeleidingscommissie: wanneer die een 

gunstig advies verleent omtrent je voortgangsrapport, kan je je opnieuw inschrijven voor het volgende academiejaar. 

 

 

http://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/administratie/studiegeld.htm
http://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsopleiding.htm

